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Definities

		

Definities
•

Aanslag
iedere vorm van oproer, volksbeweging, daad van sabotage, d.w.z. :

a.

oproer :
gewelddadige manifestatie, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen, die met opgehitste
gemoederen plaatsvindt en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettige daden, alsook door
verzet tegen de diensten die met de handhaving van de openbare orde belast zijn, zonder dat een
dergelijke beweging noodzakelijk tot doel heeft de gestelde openbare machten omver te werpen

b.

volksbeweging :
gewelddadige beweging, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen, die, zonder dat er opstand
is tegen de gevestigde orde, toch plaatsvindt met opgehitste gemoederen en gekenmerkt wordt door
ongeregeldheden of onwettelijke daden ;

c.

daad van sabotage :
clandestien georganiseerde actie met ideologische, politieke, economische of sociale bedoelingen,
individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld gepleegd wordt op personen of goederen worden
vernield om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te hinderen.

•

Arbeidsconflict
Iedere collectieve betwisting, in welke vorm die zich ook voordoet, in het kader van de
arbeidsverhoudingen, met inbegrip van :

a.

staking :
door een groep van loontrekkenden , bedienden, ambtenaren of zelfstandigen beraamde stillegging van
het werk ;

b.

lock-out :
voorlopige sluiting van een onderneming waartoe beslist is om het personeel tot een vergelijk te dwingen
in een arbeidsconflict.

•

Beroepsaansprakelijkheid
De aansprakelijkheid in verband met intellectuele prestaties geleverd voor rekening van derden al dan niet
tegen betaling van honoraria, zonder dat dit gepaard gaat met de uitvoering van een werk of de levering
van een product door de verzekerden.

•
-

Bezoldigingen
De som der voordelen in speciën (lonen, wedden, vakantiegeld, gratificaties, commissielonen, fooien,
enz...) en in natura (huisvesting, verwarming, voeding, enz...) die de personen die in het verzekerde bedrijf
tewerkgesteld zijn genieten uit hoofde van de contracten die hen binden aan de verzekeringnemer of, in
voorkomend geval, aan derden.
De bedragen die door de verlofkassen aan de arbeiders worden uitbetaald als bijkomend vakantiegeld of
-toelagen, alsmede alle bedragen die deel uitmaken van het loon maar niet rechtstreeks betaald worden
door de werkgever (zoals getrouwheidspremies) moeten niet vermeld worden op het aangifteformulier: de
Maatschappij zal in de plaats ervan en op basis van de aangegeven lonen een bepaald bedrag aanrekenen
dat geheel of gedeeltelijk overeenstemt met die bedragen.

-

•
-
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De verzekerde risico’s zijn vermeld in de Bijzondere Voorwaarden

Derden
iedere “natuurlijke” of “rechtspersoon” behalve:
de verzekerden;
de met de verzekeringnemer samenwonende personen.

•

Facturen van de onderaannemers
Het totaalbedrag van de gefactureerde arbeidsuren door de onderaannemers gepresteerd voor rekening
van de verzekeringnemer.

•

Genetisch Gemanipuleerd Organisme
Een levend organisme dat kunstmatig is ontwikkeld door wijziging van de genetische identiteit.

Leidinggevende aangestelden
Al diegenen die beschikken over het gezag van de bedrijfsleider of aan wie dit gezag gedeeltelijk werd
overgedragen. Dit gezag verleent hen de bevoegdheid om beslissingen te nemen en instructies te geven,
wanneer zij handelen binnen het kader van hun opdracht en niet als uitvoerende aangestelden.

•

Levering van producten
Het materiële bezitsverlies van producten of het in omloop brengen ervan, vanaf het ogenblik dat de
verzekeringnemer of zijn aangestelden de praktische middelen hebben verloren om over deze producten
een rechtstreekse materiële controle uit te oefenen of om de gebruiks - of consumptievoorwaarden ervan te
wijzigen, zonder de tussenkomst of de toelating van de bestemmeling.

•

Maatschappij
Mercator Verzekeringen nv.

•

Objectieve aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid zonder fout.

•

Omzetcijfer
Het totaalbedrag van de facturen die door de verzekeringnemer worden opgemaakt in de loop van het
beoogde verzekeringsjaar.

•

Onderaannemer
Elke natuurlijke of rechtspersoon die, binnen het kader van de activiteiten omschreven in de bijzondere
voorwaarden, geheel of gedeeltelijk optreedt voor rekening van de verzekerden, en niet het statuut heeft
van aangestelde.

•

Ongeval
Iedere abnormale plotselinge gebeurtenis, die voor de verzekeringnemer, zijn organen of leidinggevende
aangestelden onopzettelijk en onvoorzien is.

•

Prionziekten
De subacute overdraagbare spongiforme encefalopathieën, zoals (niet-limitatieve opsomming) : de
Boviene Spongiforme Encefalopathie, de ziekte van Creutzfeldt-Jacob en Scrapie.

•

Reddingskosten
De kosten die voortvloeien uit :
de door de Maatschappij gevraagde maatregelen om de gevolgen van een gedekte schade te voorkomen of
te beperken;
de maatregelen die redelijkerwijs door de verzekerde uit eigen beweging worden genomen om de schade
te voorkomen of om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, op voorwaarde dat die maatregelen
dringend waren, dat wil zeggen dat de verzekerde ze onverwijld moet nemen en niet de mogelijkheid heeft
eerst de Maatschappij te verwittigen en haar akkoord te vragen, zonder haar belangen te schaden.

-

		

Als het gaat om maatregelen om een schadegeval te voorkomen, moet er bovendien dreigend gevaar zijn,
dat wil zeggen dat als de maatregelen niet worden genomen, er onmiddellijk en zeker een schadegeval zal
optreden.

•
		
		
-

Schade
letselschade : letsel of aantasting van de gezondheid en alle gevolgen daarvan;
zaakschade :
- elke materiële beschadiging of vernietiging van zaken;
- elke fysieke aantasting van een dier.
onstoffelijke schade : het financiële nadeel dat voortkomt uit het ontberen van het genot van een zaak of
een recht zoals verlies van cliënteel, winst, productiestilstand, gebruiksderving van roerend of onroerend
goed;
onstoffelijke gevolgschade : het financiële nadeel dat het gevolg is van een door deze polis gedekte letsel of zaakschade.
zuivere onstoffelijke schade : de onstoffelijke schade die geen gevolgschade is, met andere woorden die
niet het gevolg is van letsel- of zaakschade op voorwaarde dat ze het gevolg is van een ongeval.

•
-

Definities

•

Schadegeval
Het voorvallen van de schade, dit wil zeggen het eerste ogenblik waarop de schade zich objectief en
rechtstreeks aan de verzekerden of de derde schadelijder manifesteert en onomkeerbaar wordt.
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Definities

-

Als één schadegeval wordt beschouwd: alle schade, ongeacht de aard van de schade en het aantal
schadelijders, die is toe te schrijven aan dezelfde initiële oorzaak. De jaargrens van de dekking geldt
voor schade, al dan niet toe te schrijven aan dezelfde oorzaak, overkomen tijdens één en hetzelfde
verzekeringsjaar. De schade die toe te schrijven is aan dezelfde oorzaak wordt echter geacht te zijn
overkomen tijdens het verzekeringsjaar waarin het eerste van deze schadegevallen is overkomen.

•

Terrorisme
Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of
religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld gepleegd wordt op
personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt
vernield, ofwel 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.

•

Uitvoering van werken
De eerste in datum van één van de volgende gebeurtenissen : de voorlopige oplevering, de inbezitneming,
het betrekken, de terbeschikkingstelling of de indienststelling van de werken, zodra de verzekeringnemer
of zijn aangestelden daadwerkelijk hun beschikkings- of controlemacht over deze werken hebben verloren.

•

Verhaal van derden van de brandpolis
De aansprakelijkheid van de verzekerden volgens de artikelen 1382 tot en met 1384 van het Burgerlijk
Wetboek voor zaakschade (met inbegrip van de onbruikbaarheid van onroerende goederen, bedrijfsschade
en kosten van behoud, afbraak en opruiming) aangericht door een door de brandpolis verzekerd gevaar dat
zich uitbreidt tot goederen die eigendom zijn van derden (gasten inbegrepen), met uitsluiting van schade
veroorzaakt door vervuiling van de bodem, lucht of water, evenals de grondwaterlaag.

•

Verkoopkantoor
Een kantoor van de verzekeringnemer waarvan de activiteit zich beperkt tot de verkoop, de verdeling of
de marketing van de producten die het voorwerp uitmaken van de verzekerde activiteit, met inbegrip
van opslag en kantoorfaciliteiten, doch met uitsluiting van de fabricatie, de wijziging, de verbetering, het
onderhoud, de herstelling en dienst-na-verkoop van de producten.

•

Verontreiniging van het milieu
De schade die veroorzaakt wordt door :
het storten, verstrooien, lozen, vrijkomen of wegvloeien van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen die
grond, water of lucht aantasten;
lawaai, geur, temperatuurschommelingen, vocht, trillingen, golven, stralingen.
alle uit éénzelfde oorzaak voortvloeiende verontreinigingen worden als één en hetzelfde schadegeval
beschouwd.

•
		

De verzekeringnemer, zijn beheerders, commissarissen, vennoten, zaakvoerders en aangestelden, al
dan niet bezoldigd of te zijner beschikking gesteld, tijdens de uitoefening van hun functie binnen de
onderneming.

•

Verzekeringnemer
De ondertekenaar van het contract.

•

Verzekeringsjaar
De periode tussen :
hetzij 2 jaarlijkse vervaldagen van het contract;
hetzij de datum van inwerkingtreding en de eerste vervaldatum;
hetzij de laatste vervaldatum en de datum waartegen het contract wordt opgezegd.

•
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Verzekerden

Vrijstelling
Vergoedingsgedeelte dat bij een schadegeval ten laste blijft van de verzekerde en waarvan het bedrag
bepaald wordt in de algemene en/of bijzondere voorwaarden.

1.1
		

1.2
		

Premies
Betaling
De premie is jaarlijks verschuldigd en is een haalschuld. Ze is vooruit betaalbaar bij ontvangst van een
vervaldagbericht of bij aanbieding van een kwitantie.
Elke premie die aanleiding heeft gegeven tot het verzenden van een aangetekende herinneringsbrief
alsmede elke premie die gedurende de schorsingstermijn vervalt, wordt een brengschuld, betaalbaar op de
zetel van de Maatschappij. Bovendien blijven de premies die betrekking hebben op de schorsingstermijn
verschuldigd aan de Maatschappij.
De premie wordt verhoogd met de van overheidswege opgelegde belastingen en bijdragen, alsmede met
de polis- en kwitantiekosten.
Wijze van berekening
De premies zijn :

1.2.1

ofwel forfaitair en vooraf betaalbaar op iedere vervaldag;

1.2.2

ofwel betaalbaar achteraf op basis van de in de bijzondere voorwaarden vermelde bijzonderheden zoals
bezoldigingen, facturen of omzet.

		

In dit laatste geval gelden de volgende regels :

•

de Maatschappij ontvangt een voorlopige premie, jaarlijks, halfjaarlijks of driemaandelijks vooraf
betaalbaar;

•

op het einde van elk verzekeringsjaar of overeengekomen periode en uiterlijk 60 dagen na de jaarlijkse
vervaldag worden de inlichtingen nodig voor de berekening van de premies door de verzekeringnemer aan
de Maatschappij overgemaakt.

•
•
•
•

Onder inlichtingen nodig voor de berekening van de premies wordt verstaan :
ofwel bezoldigingen die werden uitbetaald in het vorige boekjaar;
ofwel het omzetcijfer;
ofwel ieder ander element dat bepaald wordt in de bijzondere voorwaarden.

		

1.3
		

Art. 2
2.1
		
2.1.1
		

Administratieve bepalingen

Art. 1

Administratieve bepalingen

Titel I

Titel I

Aan de hand van deze verklaringen wordt de definitieve premie berekend onder aftrek van de betaalde
voorlopige premies.
De voorlopige premies worden herzien op basis van de laatst opgestelde premieafrekening.
Wijziging van de premie en/of verzekeringsvoorwaarden
Indien de Maatschappij haar tarief en/of voorwaarden wijzigt, heeft zij het recht deze polis of een deel
ervan hieraan aan te passen. Zij moet dit de verzekeringnemer ter kennis brengen en deze kan de
polis binnen 30 dagen na de kennisgeving ervan opzeggen. Het nieuwe tarief en de voorwaarden, of
de opzegging, gaan in op de eerste jaarlijkse vervaldag na de kennisgeving, op voorwaarde dat deze 3
maanden voor de vervaldag gebeurde.

Schadegevallen
Verplichtingen
Bij schade moet de verzekerde :
Bij de Maatschappij, uiterlijk 8 dagen nadat hij er kennis van heeft gekregen, de schade, haar
omstandigheden, haar gekende of vermoede oorzaken en de mogelijke gevolgen aangeven.
De Maatschappij kan er zich echter niet op beroepen dat de in de overeenkomst gestelde termijn om
de bedoelde melding te doen, niet in acht is genomen, indien de melding zo spoedig als redelijkerwijs
mogelijk is geschied.

2.1.2

Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.

2.1.3

Aan de Maatschappij onmiddellijk en schriftelijk alle gegevens in verband met de schade bezorgen.

2.1.4

De richtlijnen volgen en alle maatregelen nemen waar de Maatschappij om verzoekt .
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Administratieve bepalingen

Titel I

2.1.5.a

alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten binnen 48 uur na hun betekening aan de Maatschappij
overmaken, op de rechtszittingen verschijnen en de door de Maatschappij gevraagde procedures volgen.

2.1.5.b

zich onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid, van elke schikking of dading, vaststelling van
schade, betaling of belofte tot vergoeding.

		
2.1.5.c
2.2
2.2.1
		

2.2.2

het bewijsstuk en/of beschadigde onderdeel bewaren teneinde de maatschappij de mogelijkheid te geven
de nodige onderzoeken te verrichten.
Sancties
Niet nakomen van verplichtingen
Indien de verzekerde één van de verplichtingen vermeld in 2.1. niet nakomt en er daardoor een nadeel
ontstaat voor de Maatschappij, kan deze laatste haar prestatie verminderen ten belope van het door haar
geleden nadeel.
De Maatschappij kan bovendien haar dekking weigeren indien de verzekerde de verplichtingen hem
opgelegd door artikel 2.1. met bedrieglijk opzet niet is nagekomen.
Onjuistheden in de aangifte of de beschrijving van het risico

•

Opzettelijk verzwijgen en/of onjuist meedelen van gegevens :
Indien het verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens kan verweten worden aan de verzekeringnemer
en indien er zich een schadegeval voordoet vooraleer een wijziging of opzegging van kracht is geworden,
is de Maatschappij slechts tot prestatie gehouden op basis van de verhouding tussen de betaalde premie
en de premie die de verzekeringnemer zou hebben moeten betalen indien hij het risico naar behoren had
meegedeeld.

•

Onopzettelijk verzwijgen en/of onjuist meedelen van gegevens :
Indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet kan worden verweten aan de
verzekeringnemer en indien het schadegeval zich voordoet vooraleer de wijziging of de opzegging van
kracht is geworden, is de Maatschappij tot de overeengekomen prestatie gehouden.
Indien de Maatschappij echter bij een schadegeval het bewijs levert dat zij het risico, waarvan de ware
aard door het schadegeval aan het licht komt, in geen geval zou hebben verzekerd, wordt haar prestatie
beperkt tot het betalen van een bedrag dat gelijk is aan alle betaalde premies.

2.3
2.3.1
		

2.3.2
		

2.4
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Het verlenen van eerste hulp of de erkenning van de feiten zelf worden niet beschouwd als een erkenning
van aansprakelijkheid.

Verhaal en indeplaatsstelling
Verhaal
De Maatschappij kan, voor zover zij volgens de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-overeenkomst
haar prestaties had kunnen weigeren of verminderen, verhaal uitoefenen tegen de verzekeringnemer en,
indien daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer is.
De Maatschappij is op straffe van verval van haar recht van verhaal verplicht de verzekeringnemer of de
verzekerde die niet de verzekeringnemer is te verwittigen van haar beslissing om verhaal uit te oefenen,
van zodra zij kennis heeft van de feiten die deze beslissing rechtvaardigen.
Indeplaatsstelling
De Maatschappij treedt ten belope van het bedrag van de vergoeding die zij betaald heeft in de rechten
en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden.Indien door
toedoen van de verzekerde of de begunstigde, de indeplaatsstelling geen gevolg kan hebben ten voordele
van de Maatschappij, kan deze van hem de terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding in
de mate van het geleden nadeel.
Leiding van het geschil

		

Vanaf het ogenblik dat de Maatschappij tot het verlenen van dekking gehouden is en voor zover deze wordt
ingeroepen, is zij verplicht het voor de verzekerde op te nemen binnen de grenzen van de dekking.

		

Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover de belangen van de Maatschappij en van de
verzekerde samenvallen, heeft de Maatschappij het recht om in de plaats van de verzekerde de vordering
van de benadeelde te bestrijden. Zij kan deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat. De
tussenkomsten van de Maatschappij houden geen enkele erkenning van aansprakelijkheid in vanwege de
verzekerde en zij mogen hem ook geen nadeel berokkenen.

Art. 3
3.1

De verzekeringnemer neemt de verplichting op zich om de deskundigen en inspecteurs die door de
Maatschappij zijn gelast met het onderzoek naar de oorzaken en omstandigheden van schadegevallen,
toegang te verlenen tot de onderneming.
De verzekeringnemer verbindt zich ertoe om alle door de Maatschappij opgelegde voorzorgsmaatregelen
uit te voeren, op straffe van verval van zijn rechten.

Verzekerd risico
Mededeling van het risico
De verzekeringnemer verbindt zich ertoe, bij het sluiten van de overeenkomst, alle door hem gekende
omstandigheden mee te delen die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico.
De dekking van het contract gaat dus niet verder dan het risico dat beschreven staat in de overeenkomst of
de in de loop van het contract opgemaakte bijvoegsels.

3.2
		

3.3

Vermindering van het risico
Wanneer in de loop van de overeenkomst het risico aanzienlijk en blijvend vermindert, staat de
Maatschappij een premievermindering toe vanaf de dag van de kennisneming van de vermindering van het
risico.
Als de Maatschappij en de verzekeringnemer het niet eens kunnen worden over de nieuwe premie, zijn de
bepalingen van artikel 4.2.1 van toepassing.
Verzwaring van het risico

		

De verzekeringnemer is verplicht om in de loop van de overeenkomst de nieuwe omstandigheden of
wijzigingen van omstandigheden aan te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende
verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet te bewerkstelligen.

		

Verzwaring van het risico is onder meer :

•

uitoefening van nieuwe activiteiten;

•

gebruik van materialen of technieken die revolutionair zijn en die hun degelijkheid nog niet bewezen
hebben;

•

het op de markt brengen van nieuwe producten of nieuwe onderdelen van bestaande producten;

•

het uitvoeren van werkzaamheden door een tijdelijke vereniging;

•

de aanwerving van personeel dat niet opgeleid is voor het werk dat het moet uitvoeren;

•

werken uit te voeren op luchthavens.

		

Wanneer in de loop van de overeenkomst het risico zodanig is verzwaard dat de Maatschappij, indien
de verzwaring zou hebben bestaan bij het sluiten van de overeenkomst, tegen andere voorwaarden zou
hebben verzekerd, zijn de bepalingen van artikel 4.2.2 van toepassing.
Indien de opzegging of het voorstel tot wijziging niet gebeurt binnen de bovenstaande termijnen, kan de
Maatschappij ertoe gehouden zijn de overeengekomen prestatie uit te voeren.
Indien de verzekeringnemer de meldingsplicht niet is nagekomen en er zich een schadegeval voordoet is
de Maatschappij :

•

verplicht de overeengekomen prestatie te leveren, wanneer het ontbreken van de kennisgeving niet kan
worden verweten aan de verzekeringnemer;

•

enkel verplicht haar prestatie te leveren naar de verhouding tussen de bedoelde premie en de premie
die de verzekeringnemer had moeten betalen indien de verzwaring in aanmerking was genomen, en dat
wanneer het ontbreken van de kennisgeving aan de verzekeringnemer kan worden verweten.

		

Administratieve bepalingen

		

Controle

Titel I

2.5

Als de Maatschappij echter bewijst dat zij het verzwaarde risico niet zou hebben verzekerd, dan is haar
prestatie bij een schadegeval beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde premies.
Als de verzekeringnemer met bedrieglijk opzet heeft gehandeld, kan de Maatschappij haar dekking
weigeren. De premies vervallen tot op het ogenblik dat de Maatschappij kennis had van de fraude, komen
haar toe als schadevergoeding.
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Titel I

Administratieve bepalingen

Art. 4
4.1
		

4.2
		

4.2.1
		

Aanvang en duur
Het contract vangt aan op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden, doch ten vroegste op de
datum van de eerste premiebetaling. Het uur van de aanvang en beëindiging van de verzekering wordt bij
overeenkomst vastgesteld op 0 uur.
De polis is gesloten voor de maximale duur van 1 jaar, behalve andersluidende vermelding in de
bijzondere polisvoorwaarden.
Het contract wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar, behalve wanneer één
van de partijen zich daartegen verzet in een aangetekend schrijven dat minstens 3 maanden voor de
vervaldag van de overeenkomst op de post is afgegeven.
Opzegging
De opzegging, behoudens andersluidende vermelding hierna, heeft slechts uitwerking na het verstrijken
van een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de dag die volgt op de afgifte op de post van het
aangetekend schrijven.
Opzegging door de verzekeringnemer
De verzekeringnemer heeft het recht om het contract integraal op te zeggen :

•

tegen het einde van elke verzekeringsperiode, zoals bepaald in artikel 4.1. met een opzeggingstermijn van
3 maanden;

•

als de Maatschappij één of meer waarborgen opzegt. De verzekeringnemer mag dan het gehele contract
opzeggen binnen 30 dagen na de verzendingsdatum van het aangetekend schrijven;

•

in geval van vermindering van het risico, indien de contractanten het over de nieuwe premie niet eens
worden binnen 1 maand na de aanvraag tot vermindering door de verzekeringnemer;

•

in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief, overeenkomstig artikel 1.3.

4.2.2
		

8

Algemeenheden

Opzegging door de Maatschappij
De Maatschappij heeft het recht het contract geheel of gedeeltelijk op te zeggen :

•

tegen het einde van elke verzekeringsperiode, zoals bepaald in artikel 4.1. met een opzeggingstermijn van
3 maanden;

•

gedurende de schorsingsperiode van de waarborg wegens niet-betaling van de premie, met inachtneming
van de termijn bepaald in artikel 4.3.1.;

•

na elk aangegeven schadegeval en uiterlijk 30 dagen na de betaling of de weigering van de vergoeding;

•

in geval van verzwaring van het risico :

•

als de Maatschappij, indien de verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, het risico
onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, moet zij binnen een termijn van 1 maand, te rekenen
vanaf de dag waarop zij kennis heeft gekregen van de verzwaring, de wijziging van de overeenkomst
voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring. Indien het voorstel tot wijziging van
de verzekeringsvoorwaarden wordt geweigerd door de verzekeringnemer of indien, bij het verstrijken van
1 maand te rekenen vanaf de ontvangst van het voorstel, dit niet wordt aanvaard, kan de Maatschappij de
overeenkomst opzeggen binnen 15 dagen;

•

indien de Maatschappij het bewijs levert dat zij, indien die verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst
had bestaan, het risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan zij de overeenkomst opzeggen binnen een
termijn van 1 maand, te rekenen vanaf de dag waarop zij van de verzwaring kennis heeft gekregen.

•

in geval van opzettelijke verzwijging of opzettelijke onjuiste mededeling van gegevens betreffende het
risico in de loop van de overeenkomst;

•

in geval van onopzettelijke verzwijging of opzettelijke onjuiste mededeling van gegevens betreffende de
omschrijving van het risico bij het sluiten van de overeenkomst;

•

indien er een wijziging ontstaat in het Belgisch of buitenlands recht waardoor de omvang van de waarborg
kan worden beïnvloed;

•

in geval van niet-terugzending van het aangifteformulier dat nodig is voor de berekening van de premie;

•

in alle gevallen van verandering van verzekeringnemer zoals bepaald in artikel 4.4.

4.3
4.3.1

In geval van opzegging van het contract of vermindering van dekking moet de Maatschappij het
niet gelopen premiegedeelte terugbetalen, behoudens de gevallen waarvan sprake in de algemene
voorwaarden.
Schorsing
Wanbetaling van de premie

		

Bij gebrek aan betaling van een andere premie dan de eerste wordt de waarborg geschorst 15 dagen na de
verzending van een aangetekende ingebrekestelling.

		

De ingebrekestelling maakt van deze premie een brengschuld ten kantore van de Maatschappij.

4.3.2
		

4.4

Niet-aangifte van de gegevens voor de berekening van de premie
Indien de verzekeringnemer verzuimt binnen 15 dagen na de verzending van het aangetekend schrijven de
elementen die nodig zijn voor het berekenen van de premies bij de Maatschappij aan te geven, wordt de
afrekening ambtshalve opgesteld op basis van de laatste afrekeninggegevens verhoogd met 50%.
Voortzetting van het contract

4.4.1

In geval van afstand of inbreng, om niet of onder bezwarende titel, in geval van overgang van activiteiten,
volledig of gedeeltelijk, in geval van opslorping, omwerking, fusie, ontbinding of vereffening, verbindt de
verzekeringnemer zich ertoe het contract door zijn opvolgers te doen voortzetten.
Bij het niet naleven van deze verplichting, kan de Maatschappij van de verzekeringnemer, naast de
vervallen premies, ook een vergoeding eisen die gelijk is aan de jaarpremie voor het laatste boekjaar.
Niettemin kan de Maatschappij de opvolger weigeren en het contract opzeggen. In dat geval is de
voornoemde vergoeding niet verschuldigd.

4.4.2

In geval van overgang van het verzekerde belang naar aanleiding van het overlijden van de
verzekeringnemer gaan de rechten en de plichten die uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeien over
op de nieuwe houder van dat belang.

		

De nieuwe houder van het verzekerd belang en de Maatschappij kunnen echter de opzegging van
het contract betekenen : de eerste per aangetekend schrijven binnen 3 maanden en 40 dagen na het
overlijden, de Maatschappij binnen 3 maanden na de dag waarop zij van het overlijden kennis heeft
gekregen.

4.4.3

Bij faillissement van de verzekeringnemer blijft de overeenkomst bestaan ten gunste van de massa van
de schuldeisers, die dan schuldenares wordt tegenover de Maatschappij voor het bedrag van de vervallen
premies vanaf de faillietverklaring.
Niettemin hebben de Maatschappij en de curator van het faillissement het recht om de overeenkomst op te
zetten. De opzegging van de overeenkomst door de Maatschappij of de curator kan echter pas ten vroegste
gebeuren 3 maanden na de faillietverklaring.

4.4.4

In geval van gerechtelijk akkoord met boedelafstand van de verzekeringnemer blijft de verzekering
bestaan ten bate van de massa van de schuldeisers zolang niet alle activa te gelde zijn gemaakt door
de vereffenaar. Deze laatste en de Maatschappij kunnen echter in onderlinge overeenkomst een einde
maken aan de verzekeringsovereenkomst. De premie wordt betaald door de vereffenaar en behoort tot de
voorschotten die bij voorrang afgenomen worden van de onder schuldeisers te verdelen bedragen.

4.4.5

Bij verdwijning van het verzekerd bedrijf of bij definitieve stopzetting van de activiteiten, moet daarvan
schriftelijk aangifte gedaan worden bij de Maatschappij en eindigt het contract van rechtswege.

4.5
		

4.6
		

Administratieve bepalingen

		

Terugbetaling van de premie

Titel I

4.2.3

Controle
De Maatschappij kan te allen tijde de verklaringen van de verzekeringnemer controleren.
Om dit mogelijk te maken, verbindt de verzekeringnemer zich ertoe om de nodige stukken, die tot het
nagaan van de juistheid van zijn verklaringen dienen, aan de Maatschappij of haar afgevaardigden te
tonen.
Geschillen
Alle betwistingen tussen de verzekeringnemer en de Maatschappij omtrent dit contract zullen worden
onderworpen aan de rechtsmacht van de bevoegde Belgische rechtbanken.
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Waarborgen

Titel II   Waarborgen

Art. 5

5.1

Bedrag van de waarborg

5.1.1

De uitkering van de Maatschappij is, ongeacht het aantal slachtoffers, per schadegeval (en per
verzekeringsjaar voor wat verontreiniging van het milieu, burenhinder en de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of uitgevoerde werken betreft) beperkt tot de bedragen
vermeld in de bijzondere polisvoorwaarden. De sublimieten zijn inbegrepen in de hoofdsom. Bij cumulatie
van de waarborgen kan de hoofdsom nooit overschreden worden.

5.1.2

De Maatschappij betaalt eveneens, voor zover het geheel van de schadeloosstelling en van de hierna
opgesomde kosten per schadegeval de totale verzekerde som niet overschrijden :

•

de interest op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding;

•

de kosten betreffende burgerlijke rechtsvorderingen, de honoraria en de kosten van advocaten en
deskundigen, maar alleen voor zover deze kosten met toestemming van de Maatschappij gemaakt zijn,
of in geval van belangenconflict dat niet te wijten is aan de verzekeringnemer, voor zover de kosten niet
onredelijk gemaakt zijn;

•

de reddingskosten
Het bedrag van de reddingskosten enerzijds, en de kosten en intresten anderzijds worden beperkt
overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 § 1 en § 3 en artikel 6 ter § 1 en § 2 van het Koninklijk Besluit
van 24 december 1992, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 29 december 1994 tot uitvoering van de Wet
van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
De hiervoor vermelde kosten en intresten zijn slechts ten laste van de Maatschappij voor zover zij
uitsluitend betrekking hebben op de door deze overeenkomst gedekte prestaties. De Maatschappij is
derhalve niet gehouden tot het betalen van kosten en intresten in verband met niet verzekerde prestaties.
Ze zijn door de Maatschappij slechts verschuldigd naar verhouding van haar verbintenis. De verhouding
van de respectieve verbintenissen van de Maatschappij en de verzekerde naar aanleiding van een
schadegeval dat aanleiding kan geven tot de toepassing van deze overeenkomst, wordt bepaald door het
percentage van ieders aandeel in het geraamde totale bedrag.
Wat de reddingskosten betreft, verbindt de verzekerde zich ertoe de Maatschappij zo spoedig mogelijk op
de hoogte te brengen van de door hem genomen maatregelen. De kosten die voortvloeien uit maatregelen
om een schadegeval te voorkomen zonder dat er een nakend gevaar is of wanneer het nakend gevaar
is afgewend, blijven ten laste van de verzekerde. Als de vereiste spoed en het nakende gevaar te wijten
zijn aan het feit dat de verzekerde nagelaten heeft om op tijd de normale voorzorgsmaatregelen te
nemen, zullen de aldus gemaakte kosten niet worden beschouwd als reddingskosten ten laste van de
Maatschappij.

5.1.3

De in hoofdsom verschuldigde vergoeding, zowel als de intresten en kosten worden verleend bovenop de
in de bijzondere polisvoorwaarden vermelde vrijstellingen.
De kosten en intresten worden niet ten laste genomen door de Maatschappij indien de schade onder het
bedrag van de vrijstelling valt.
De verdediging van de belangen van de verzekerden wordt niet ten laste genomen als de schade minder
bedraagt dan de vrijstelling.
Als eenzelfde schadegeval aanleiding geeft tot schaden die het voorwerp uitmaken van specifieke
vrijstellingen, wordt elke vrijstelling afzonderlijk van de andere toegepast op de schaden waarop ze
betrekking hebben.

5.1.4

Wanneer de verzekerde onderneming zelf de schade herstelt, is de tegemoetkoming van de Maatschappij
beperkt tot de kostprijs van het arbeidsloon en van de leveringen voor de herstelling.

5.1.5

Verhaalbaarheid van de advocaatkosten van de derde tegenpartij:
Overeenkomstig het vergoedingsbeginsel moeten de kosten gerecupereerd ten laste van derden en de
rechtsplegingsvergoeding terugbetaald worden aan de verzekeraar.

5.1.6

Tijdsbeperkingen en geldigheidsperiode
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Waarborgen eigen aan de afdelingen Bedrijfsaansprakelijkheid, Producten- en
Werkenaansprakelijkheid

De waarborgen gelden voor de schade voorgevallen tijdens de geldigheidsduur van de polis en strekt zich
uit tot vorderingen die na het einde van de polis worden ingediend, behoudens afwijking in de bijzondere
polisvoorwaarden.

		

6.2
		
6.3
		

Voorwerp van de waarborg
De Maatschappij waarborgt op basis van het Belgisch recht inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid,
alsmede op basis van gelijkaardige bepalingen naar buitenlands recht, de financiële gevolgen die de
verzekerden kunnen oplopen op basis van de extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt aan derden tijdens de in de bijzondere voorwaarden omschreven bedrijfsactiviteiten.
De contractuele aansprakelijkheid wordt eveneens gedekt als zij voortkomt uit schade die op zichzelf
aanleiding kan geven tot extracontractuele aansprakelijkheid; de dekking is evenwel beperkt tot het
bedrag van de vergoedingen die verschuldigd zouden zijn als aan de aansprakelijkheidsvordering een
extracontractuele grondslag was gegeven.
Verzekerde activiteiten : de activiteiten beschreven in de bijzondere voorwaarden
De schade die zich voordoet tijdens het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten is gedekt.
Verleende waarborgen
Zijn verzekerd, behoudens andersluidende vermelding in de bijzondere voorwaarden :

6.3.1

Letsel- en zaakschade.

6.3.2

Onstoffelijke gevolgschade.

6.3.3

Zuivere onstoffelijke schade.

6.3.4

Risico’s van brand, vuur, rook, ontploffing en water.

6.3.4.1

Is gedekt letsel-, zaak- en onstoffelijke schade door brand, vuur, rook, ontploffing en water, zonder afbreuk
te doen aan de uitsluiting van de gevallen vermeld in artikel 10.3;

6.3.4.2

Is eveneens gedekt, de schade veroorzaakt door brand, vuur, rook, ontploffing en water, aan lokalen die
door de verzekerden gebruikt of gehuurd worden voor een duur van minder dan 32 dagen met het oog op
de organisatie van culturele- of sociale doeleinden. De Maatschappij verleent haar dekking tot beloop van
maximum 125.000,00 EUR , per schadegeval, behoudens andersluidende overeenkomst in de bijzondere
voorwaarden.

6.3.4.3

Als de schade veroorzaakt door brand, vuur, rook, ontploffing of water ook een verontreiniging van het
milieu teweegbrengt, zijn de dekkingsvoorwaarden van artikel 6.3.5 van toepassing.

6.3.5
		

Verontreiniging van het milieu
De schade door verontreiniging van het milieu wordt gedekt voor zover :

•

zij het gevolg is van een ongeval;

•

de verzekeringnemer, zijn organen en leidinggevende aangestelden met inbegrip van de technische
verantwoordelijke belast met de milieuaangelegenheden geen enkele inbreuk heeft gepleegd op de wetten
en reglementen inzake arbeids- en milieubescherming.

6.3.6

Burenhinder

6.3.6.1

de dekking omvat de burgerrechtelijke schadeloosstelling waartoe de verzekerden op grond van artikel
544 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek gehouden zijn wegens burenhinder of krachtens buitenlandse
rechtsbepalingen met dezelfde inhoud;

6.3.6.2

de dekking geldt niet voor de burenhinder die voortkomt uit een door de verzekeringnemer op zich
genomen contractuele verbintenis;

6.3.6.3

indien de schade die aanleiding geeft tot burenhinder ook een verontreiniging van het milieu
teweegbrengt, zijn de dekkingsvoorwaarden die onder 6.3.5 vermeld zijn van toepassing.

6.3.7
		
6.3.7.1

Waarborgen

6.1

Bedrijfsaansprakelijkheid

Titel II

Art. 6

Aangestelden
De dekking omvat :
de aansprakelijkheid van de verzekerden als zij in het geding komt bij prestaties die door personeelsleden
van de verzekeringnemer, op instructie van deze laatste, maar voor rekening van andere werkgevers
verricht worden, tijdens gelijkaardige activiteiten als die vermeld in de bijzondere voorwaarden, en voor
zover de werkelijke of overeengekomen bezoldigingen met betrekking tot die werken aan de Maatschappij
worden aangegeven, op het ogenblik van de jaarlijkse premieafrekening (indien de premie van het contract
afrekenbaar is op bezoldigingen).
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in geval van schade aan derden veroorzaakt door personeel dat bij gelegenheid ter beschikking is
gesteld van de verzekerden (inclusief interimpersoneel ) en onder hun gezag, leiding en toezicht werkt,
wordt de aansprakelijkheid van de verzekerden en dit personeel gedekt voor zover de werkelijke of
overeengekomen bezoldigingen met betrekking tot die werken aan de Maatschappij worden aangegeven,
op het ogenblik van de jaarlijkse premieafrekening (indien de premie van het contract afrekenbaar is op
bezoldigingen). Indien een ongeval van een lid van dat geleend personeel moet worden vergoed door
de arbeidsongevallenverzekeraar van de uitlenende derde, wordt de dekking aan de verzekerden toch
verleend voor het verhaal dat die verzekeraar en/of de getroffene - of zijn rechtverkrijgenden - op hen
mochten nemen;

6.3.7.3

de aansprakelijkheid van de verzekerden voor de schade aan persoonlijke bezittingen van de
aangestelden (met inbegrip van voertuigen), indien het schadegeval plaatsvindt binnen de omheining van
de verzekerde onderneming. De Maatschappij verleent haar dekking tot beloop van maximum 12.500,00
EUR per schadegeval, behoudens andersluidende overeenkomst in de bijzondere voorwaarden; een
vrijstelling ten belope 250,00 EUR per schadegeval blijft ten laste van de verzekeringnemer;

6.3.7.4

de aansprakelijkheid van de verzekerden voor de schade veroorzaakt ingevolge huishoudelijk werk,
zoals tuinieren, schoonmaken, het onderhoud, kleine herstellingen, verfraaiingen en /of uitbreidingen
van bezittingen, uitgevoerd door de aangestelden van de verzekeringnemer, voor rekening van zijn
bedrijfsleiders of van de familieleden van laatstgenoemden die met hem onder hetzelfde dak wonen, voor
zover de werkelijke of overeengekomen bezoldigingen met betrekking tot die werken aan de Maatschappij
worden aangegeven, op het ogenblik van de jaarlijkse premieafrekening (indien de premie van het contract
afrekenbaar is op bezoldigingen);

6.3.7.5

de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer als aanstellende in verband met :

Titel II

Waarborgen

6.3.7.2

•

diefstal of poging tot diefstal ten nadele van derden begaan door één van zijn aangestelden in de
uitoefening van zijn functie;

•

diefstal of poging tot diefstal ten nadele van derden in de hand gewerkt door de nalatigheid van een
aangestelde in de uitoefening van zijn functie.

		

De dekking is slechts verworven voorzover :

•

er klacht werd neergelegd bij de daartoe bevoegde overheid;

•

de diefstal of poging tot diefstal plaatsvond binnen het bedrijf of de werven van een derde.

		

6.3.8
		
6.3.8.1
		

De Maatschappij verleent haar dekking ten belope van maximum 12.500,00 EUR per schadegeval,
behoudens andersluidende overeenkomst in de bijzondere voorwaarden; een vrijstelling ten belope van
625,00 EUR per schadegeval blijft ten laste van de verzekeringnemer.
Voertuigen en werftuigen
Deze waarborg omvat :
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor de schade veroorzaakt door alle werftuigen
die in het kader van de verzekerde activiteit worden gebruikt.
Voor werftuigen niet voorzien van een nummerplaat wordt de waarborg uitgebreid tot verkeersongevallen
die zich voordoen binnen de omheining van de verzekerde onderneming, de werven of de openbare weg
die er onmiddellijk aan grenst, overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving aangaande de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen.

			Deze automatische dekking voor niet- geïmmatriculeerde werftuigen of andere voertuigen wordt niet
verleend voor het werf- en rijrisico op de tarmac van een luchthavengebied.
		

Zo de voertuigen en werftuigen voorzien zijn van een nummerplaat, zijn de verkeersrisico’s niet in de
waarborg begrepen.

		

Voor de schade veroorzaakt door terrorisme zijn de voorwaarden van de TRIP ( Pool Terrorisme in België)
van toepassing met uitsluiting van schade veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te
ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern.

6.3.8.2
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de burgerrechtelijke aansprakelijkheid opdrachtgever : binnen de perken en tegen de voorwaarden van
het modelcontract betreffende de verplichte verzekering van de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
inzake motorvoertuigen, wordt de dekking uitgebreid tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de

Er wordt bepaald dat :

•

deze dekking toepasselijk is voor het verhaal dat zowel door het slachtoffer of zijn rechtverkrijgenden als
door de verzekeraar van het gebruikte voertuig of door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds wordt
genomen, op basis van de schikkingen van het gemeen recht en/of van de wetgeving inzake de verplichte
verzekering der motorvoertuigen;

•

deze dekking slechts tussenkomt bovenop iedere andere verzekering die hetzelfde risico dekt;

•

de dekking zich niet uitstrekt tot de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder,
eigenaar, houder of gebruiker van het voertuig;

•

de Maatschappij gesubrogeerd blijft in alle rechten en vorderingen die de verzekeringnemer mocht hebben
op alle aansprakelijke daders, erin begrepen de bestuurders of gebruikers van het voertuig

6.3.9
		

Andere risico’s
De dekking omvat :

6.3.9.1

schade veroorzaakt door commerciële, culturele, sportieve en sociale manifestaties van de
verzekeringnemer, met inbegrip van de organisatie van een mess, banket of diverse feesten, waarbij de
schade veroorzaakt door voedselvergiftiging inbegrepen is;

6.3.9.2

schade veroorzaakt door deelname aan jaarbeurzen, markten of tentoonstellingen;

6.3.9.3

schade veroorzaakt door roerende of onroerende goederen die dienen voor de exploitatie, met inbegrip
van de reclameborden.

6.3.9.4

schade ingevolge elke nieuwe bedrijfsvestiging die, binnen het kader van de verzekerde activiteiten, in de
loop van het contract in België wordt opgericht.

6.4

Waarborgen

		

Titel II

verzekeringnemer krachtens artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, ten gevolge van een schadegeval
veroorzaakt door één van zijn aangestelden, die ofwel zijn eigen voertuig ofwel enig ander dat niet aan de
onderneming toebehoort, gebruikt.

Facultatieve uitbreidingen

			Indien ernaar verwezen wordt in de bijzondere voorwaarden, is er dekking voor :
6.4.1
6.4.1.1

Toevertrouwde goederen met verschillende keuzemogelijkheden:
Schade aan de roerende of onroerende goederen die aan de verzekerden uitsluitend worden toevertrouwd
om eraan te werken. Er wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat, zonder deze uitbreiding, dekking verleend
wordt voor schade aan goederen waaraan ten tijde van het schadegeval niet rechtstreeks wordt gewerkt
indien het gaat om werken bij derden;

OF
6.4.1.2

Schade aan al dan niet toevertrouwde goederen die door de verzekerden ten tijde van het schadegeval als
gereedschap worden gebruikt, inclusief huur op korte termijn;

OF
6.4.1.3

Schade aan goederen waarvan de verzekerden, gebruiker, bewaarnemer of houder zijn, onverminderd de
toepassing van artikel 6.3.4.2.

		

Blijft evenwel zonder uitdrukkelijke overeenkomst gedekt de schade veroorzaakt aan materieel dat
meegebracht wordt door derden die in de verzekerde onderneming werken moeten verrichten voor zover
dat materieel op het ogenblik van het schadegeval door de verzekerden niet als werkinstrument gebruikt
wordt.

		

(Gelieve voor één of meerdere uitbreidingen van toevertrouwde goederen te kiezen in offertefase)

6.4.2.1
		
6.4.2.2
		
6.4.2.3

Interne milieucoördinator
De aansprakelijkheid van en voor de interne milieucoördinator overeenkomstig de bepalingen van het
Vlaams Decreet van 05 april 1995.
Veiligheidscoördinator Bouw
De aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinator zoals ze voortvloeit uit de Wet van 4 augustus 1996 en
het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele werkplaatsen.
Veiligheidsadviseur
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6.4.3

Onderaannemers

6.4.3.1

de Maatschappij dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden als zij ingeroepen wordt door het feit van
een onderaannemer, en voor zover het werken betreft die voorkomen in de omschrijving van de verzekerde
activiteit.

6.4.3.2

er wordt echter geen dekking verleend voor :

•

de persoonlijke aansprakelijkheid van de onderaannemer;

•

schade die uitgesloten zou zijn indien de onderaannemer de hoedanigheid van verzekerde had;

		

6.4.4

De dekking wordt verleend binnen de perken van de wettelijke bepalingen inzake burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, zonder dat de Maatschappij tot ruimere vergoeding als gevolg van bijzondere
verbintenissen gehouden kan zijn.
De verzekeringnemer verbindt zich ertoe de facturen van de onderaannemers aan de Maatschappij aan te
geven op het ogenblik van de jaarlijkse regularisatie van de premie.
Schade van allerlei oorsprong

6.4.4.1

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden tegenover andere deelnemers aan hetzelfde
werk, indien de verzekeringnemer deel uitmaakt van een Tijdelijke Vereniging.

6.4.4.2

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor de schade veroorzaakt door :

•

afbraakwerken;

•

bouw- en verbouwingswerken van de inrichtingen en gebouwen die het voorwerp uitmaken van de
exploitatie. De schade veroorzaakt door reinigings-, onderhouds- en herstellingswerken van die
inrichtingen en gebouwen blijft wel gedekt.

•

grondbewegingen en verzakkingen;

•

trillingen;

•

pompen van grondwater en verlaging van de grondwaterstand;

•

ontbreken, wegnemen of verzwakken van steunen, onderschoeiingswerken;

•

slakkenhopen en storten;

•

de burenhinder die voortkomt uit een door de verzekeringnemer op zich genomen contractuele verbintenis.

6.4.4.3

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor de schade die haar oorsprong vindt in het
roerend en onroerend patrimonium van de verzekerde onderneming dat niet voor de exploitatie dient.

6.4.4.4

Schade waarvoor de verzekerde afstand heeft gedaan van zijn recht op uitoefening van verhaal tegen een
aansprakelijke derde, tenzij de afstand van verhaal opgelegd wordt door een overheids- of nutsinstelling.

6.4.4.5

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor de verzekerde activiteiten van
verkoopkantoren in het buitenland.

6.5
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De aansprakelijkheid voor de veiligheidsadviseur overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 01 juli 1999
betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren ter omzetting van de Richtlijn
96/35/EG van de Raad van de Europese Unie van 03 juni 1996, en het Ministerieel Besluit van 01 juli 1999
betreffende de beroepsbekwaamheid van de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van andere gevaarlijke
goederen dan die van de klassen 1 en 7.

Verzekeringsgebied
Dekking wordt verleend voor schade waar ook ter wereld ontstaan, met uitzondering van de Verenigde
Staten van Amerika en/of Canada, in verband met de werkzaamheden van de in België gevestigde
bedrijfszetels.
Werk dat in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada wordt uitgevoerd, moet door de
verzekeringnemer worden aangegeven en wordt pas na aanvaarding door de Maatschappij verzekerd. De
zakenreizen, de deelname aan vergaderingen of seminaries blijven automatisch verzekerd.

Art. 8

8.1
		

8.2
		

De rechtsbijstand is verzekerd als dat in de bijzondere voorwaarden is vermeld.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering van producten en/of na
uitvoering van werken
Voorwerp van de waarborg
De Maatschappij waarborgt in het kader van de in de bijzondere voorwaarden omschreven activiteiten op
basis van het Belgisch recht inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid, alsmede op basis van gelijkaardige
bepalingen naar buitenlands recht, de financiële gevolgen die de verzekerde kan oplopen voor schade aan
derden door zijn producten na hun levering of door zijn werk na de uitvoering ervan en dit op basis van de
contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid.
Schadeveroorzakend feit
De dekking wordt verleend voor schade waarvan de oorzaak een gebrek van het product of het werk is,
dat te wijten is aan een vergissing, verzuim of nalatigheid in het ontwerp, de fabricage of verwerking,
bereiding of het verzendklaar maken, reparatie of onderhoud, montage, verpakking, etiketteren,
aanbeveling of gebruiksaanwijzing.

8.3.

Verleende dekkingen

8.3.1

Letsel- en zaakschade.

8.3.2

De onstoffelijke gevolgschade.

8.3.3

Verontreiniging van het milieu.

		

De schade door verontreiniging van het milieu wordt gedekt voor zover :

•

zij het gevolg is van een ongeval;

•

de verzekeringnemer, zijn organen en leidinggevende aangestelden met inbegrip van de technische
verantwoordelijke belast met milieuaangelegenheden, geen enkele inbreuk heeft gepleegd op de wetten
en reglementen inzake arbeids- en milieubescherming.

8.4.
		

Facultatieve uitbreidingen
Indien ernaar verwezen wordt in de bijzondere voorwaarden, is er dekking voor:

8.4.1

Zuivere onstoffelijke schade;

8.4.2

Onstoffelijke schade die het gevolg is van schade aan de geleverde producten en/of de uitgevoerde
werken;

8.4.3

De intrekking of de terugtrekking van een product door de verzekerde gedaan, onverminderd de toepassing
van artikel 5.1.2. inzake reddingskosten;

8.4.4

De door een derde gemaakte in- en uitbouwkosten met betrekking tot door de verzekerden geleverde
producten.

8.4.5

Onderaannemers

8.4.5.1

de Maatschappij dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden als zij ingeroepen wordt door het feit

		

van een onderaannemer, en voor zover het werken betreft die voorkomen in de omschrijving van de

		

verzekerde activiteit.

8.4.5.2

er wordt echter geen dekking verleend voor :

•

de persoonlijke aansprakelijkheid van de onderaannemer;

•

schade die uitgesloten zou zijn indien de onderaannemer de hoedanigheid van verzekerde had;

		

Waarborgen

		

Rechtsbijstand

Titel II

Art. 7

De dekking wordt verleend binnen de perken van de wettelijke bepalingen inzake burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, zonder dat de Maatschappij tot ruimere vergoeding als gevolg van bijzondere
verbintenissen gehouden kan zijn.
De verzekeringnemer verbindt zich ertoe de facturen van de onderaannemers aan de Maatschappij aan te
geven op het ogenblik van de jaarlijkse regularisatie van de premie.
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Titel II

Waarborgen

8.4.6
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8.5
		

Schade waarvoor de verzekerde afstand heeft gedaan van zijn recht op uitoefening van verhaal tegen een
aansprakelijke derde, tenzij de afstand van verhaal opgelegd wordt door een overheids - of nutsinstelling.
Verzekeringsgebied
De waarborg geldt voor schade die werd opgelopen over heel de wereld, met uitzondering van de
Verenigde Staten van Amerika en/of Canada in zoverre zij voortvloeit uit een feit dat betrekking heeft op de
activiteiten van de verzekerde bedrijfszetels die gevestigd zijn in België.
Werk dat in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada wordt uitgevoerd, of producten die bestemd
zijn voor export naar de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada, moeten door de verzekeringnemer
vooraf worden aangegeven en worden pas na aanvaarding door de Maatschappij verzekerd.
De waarborg wordt wel automatisch verleend voor schade veroorzaakt door producten die aan de
Verenigde Staten van Amerika en/of Canada worden geleverd maar waarvan de verzekerden geen weet
hadden of hebben.

		

Gemeenschappelijke uitsluitingen
Van dekking zijn uitgesloten :

9.1

Schade die opzettelijk veroorzaakt is door een verzekerde. Indien de schuldige verzekerde noch de
verzekeringnemer noch één van zijn vennoten, bestuurders, zaakvoerders, organen of leidinggevende
aangestelde is, blijft de dekking toegekend maar zal er voor de schade te wijten aan opzet van een
niet-leidinggevende aangestelde, een vrijstelling van 10% met een maximum van 2.500,00 EUR per
schadegeval toegepast worden zonder dat deze vrijstelling kleiner kan zijn dan de vrijstelling die bepaald
is in de bijzondere voorwaarden en onder voorbehoud van het recht van verhaal van de maatschappij
tegen deze niet-leidinggevende aangestelde.

9.2

Schade veroorzaakt door grove schuld van een verzekerde.

		

Grove schuld wordt als volgt gedefinieerd :

9.2.1

een zodanige tekortkoming aan de voorzichtigheids- of veiligheidsnormen, aan de wetten, regels of
gebruiken eigen aan de verzekerde activiteiten van de onderneming, dat de schadelijke gevolgen van de
tekortkoming, naar de mening van ieder die ter zake normaal bevoegd is, bijna onvermijdelijk waren;

9.2..2

veelvuldige herhalingen van schade met dezelfde oorsprong wegens het niet nemen van
voorzorgsmaatregelen;

9.2.3

de aanvaarding, de uitvoering en/of verwezenlijking van een product, een werk of een aanneming, terwijl
de verzekerde zich ervan bewust was dat hij klaarblijkelijk noch over de bekwaamheid of de vereiste
techniek, noch over de passende materiële of menselijke middelen beschikte om dit product, dat werk of
die aanneming uit te voeren met inachtneming van zijn verbintenissen en toereikende voorwaarden inzake
veiligheid voor derden;

9.2.4

dronkenschap of een gelijksoortige toestand veroorzaakt door het gebruik van andere producten dan
alcoholhoudende drank;

9.2.5

schade veroorzaakt door deelname aan weddenschappen, uitdagingen of kennelijk roekeloze handelingen;

9.2.6

het niet voldoende uittesten en controleren van producten voor het in omloop brengen, rekening houdend
met de op dat ogenblik bestaande toestand inzake wetenschappelijke en technische ontwikkelingen;

9.2.7

schade ingevolge de toepassing van gevaarlijke en verouderde behandelingstechnieken of –methoden
waarvoor, gelet op de huidige stand van de wetenschap, algemeen aanvaarde alternatieven bestaan.

		

Als dergelijke schade evenwel niet door een orgaan of een leidinggevende aangestelde veroorzaakt wordt
en buiten zijn medeweten, blijft de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de andere verzekerden gedekt
als deze ingevolge dergelijke schade in het geding komt, zonder afbreuk te doen aan het verhaal van de
Maatschappij tegen degene die deze schade veroorzaakt heeft.

9.2.8

schade te wijten aan het feit dat de verzekerde de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake
arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne zwaarwichtig heeft overtreden en die de aangestelden aan het risico
van arbeidsongevallen heeft blootgesteld, terwijl de ambtenaren die zijn aangewezen om toezicht te
houden op de naleving van die bepalingen, hem schriftelijk hebben gewezen op het gevaar aan hetwelk hij
deze aangestelden blootstelt.

9.3

Schade ten gevolge van gehele of gedeeltelijke niet uitvoering van contractuele verbintenissen zoals te late
uitvoering van een bestelling of dienstverstrekking, kosten gemaakt om het slecht uitgevoerde werk over te
doen of te verbeteren.

9.4.1

onstoffelijke schade die het gevolg is van een niet-gedekt schadegeval;

9.4.2

zuivere onstoffelijke schade veroorzaakt door een verontreiniging van het milieu en/of burenhinder;

9.5

Titel III

Art. 9

Uitsluitingen

Titel III   Uitsluitingen

Schade die voortvloeit uit oneerlijke concurrentie, aantasting van intellectuele rechten (zoals
fabrieksmerken, patenten, licenties en uitvindingsoctrooien , tekeningen en modellen, auteursrechten,...),
financiële transacties , misbruik van vertrouwen, malversatie of verduistering, laster en eerroof, schending
van de persoonlijke levenssfeer, overtreding van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de Handelspraktijken
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Titel III

Uitsluitingen

en de Bescherming en Voorlichting van de Consument en eventueel daaropvolgende wetten en
uitvoeringsbesluiten.
9.6

Schade ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezels of producten die
asbest bevatten, voor zover deze schade voortvloeit uit de schadelijke eigenschappen van asbest.

9.7

Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met één van de volgende gevallen :

9.7.1

oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog;

9.7.2

arbeidsconflicten;

9.7.3

gewelddaden van collectieve (politieke, sociale, economische of ideologische inspiratie), al dan niet
gepaard gaande met opstand tegen de overheid, met inbegrip van aanslagen, alsook daden van
vandalisme of kwaadwilligheid van collectieve inspiratie;

9.7.4

opeising in welke vorm ook, gehele of gedeeltelijke bezetting door een militaire macht of een politiemacht
of door al dan niet-geregelde strijdkrachten;

9.7.5

thermische, mechanische, radioactieve en andere effecten, ingevolge een verandering van de atoomkern;

9.7.6

de kunstmatige versnelling van atoomdeeltjes;

9.7.7

stralingen van radio-isotopen;

9.7.8

elektromagnetische velden of stralingen.

9.8
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Gerechtelijke, transactionele, fiscale, administratieve, disciplinaire of economische boetes, “punitive
damages” van buitenlandse rechtsstelsels en kosten van strafvervolging.

9.9.1

De werkgeversaansprakelijkheid.

9.9.2

Klachten in verband met tewerkstellingsaangelegenheden, zoals foutief en/of onrechtmatig ontslag of
beëindiging van de arbeidsovereenkomst, verkeerde voorstellingen met betrekking tot tewerkstelling,
onrechtmatige weigering van werk of promotie, nalatige evaluatie, het ten onrechte ontnemen van
carrièremogelijkheden, foutieve disciplinaire maatregelen, seksuele of professionele intimidatie.

9.10

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de maatschappelijke lasthebbers van de verzekerde
onderneming krachtens de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen betreffende fouten in
het beheer, die zij hebben begaan in hun hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder.

9.11

De beroepsaansprakelijkheid.

9.12

Schade door het aanmaken, opslaan en vervoeren van giftige en/of gevaarlijke afvalstoffen, zoals bepaald
in de wet van 22 juli 1974 en eventueel daaropvolgende wetten en uitvoeringsbesluiten.

9.13

Schade die voortvloeit uit een feit of een gebeurtenis waarvan de verzekerden bij de aanvangsdatum van
het contract op de hoogte waren of hadden moeten zijn.

9.14

De gevolgen van bijzondere overeenkomsten in de mate dat ze het gemeen recht te boven gaan.

9.15

Objectieve aansprakelijkheid, met uitzondering van :

•

de aansprakelijkheid zoals gedefinieerd door de nationale wetgeving van elke lidstaat van de E.U.,
aangepast in functie van de EU Richtlijn nr ° 85/374 van 25 juli 1985 inzake de aansprakelijkheid voor
gebrekkige producten.

•

de aansprakelijkheid omschreven in artikel 6.3.6 (burenhinder) en artikel 6.3.8.1 (de verkeersrisico’s van
werftuigen).

9.16

Schade veroorzaakt door genetisch gemanipuleerde organismen en prionziekten;

9.17

De beschadiging, de vernietiging, het verlies, de verdwijning, de diefstal van informatiedragers van
elektronische apparatuur met inbegrip van de opgeslagen informatie en de onstoffelijke schade die
hieruit voortvloeit, indien deze beschadiging, deze vernietiging, dit verlies, deze verdwijning of deze
diefstal rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt of het gevolg is van het elektronische verkeer van
gegevens via datatransmissiesystemen zoals internet, intranet, extranet, of andere gelijkaardige systemen,
de verspreiding van een virus of de inbraak in deze systemen.
Blijft evenwel verzekerd, de andere reeds door dit contract gedekte letsel- en/of zaakschade die hieruit
rechtstreeks voortvloeit, en de onstoffelijke schade die hiervan het gevolg is.

Van dekking zijn uitgesloten :

10.1

Schade aangericht door ieder toestel dat zich voortbeweegt in de lucht of op het water, evenals schade
veroorzaakt door voertuigen te land, voor zover ze valt onder de toepassing van de wetgeving op de
verplichte verzekering van motorvoertuigen of een daarmee overeenkomende buitenlandse wet, met
uitzondering van hetgeen bepaald is in artikel 6.3.8.1

10.2

Schade die voortvloeit uit het bezit of gebruik van springstoffen.

10.3

Zaakschade en de onbruikbaarheid van onroerende goederen door brand, rook of ontploffing ontstaan
in de installaties van de verzekeringnemer en die normaal verzekerbaar is in het kader van de waarborg
“verhaal van derden” van de brandpolis, bepaald zijnde dat de onstoffelijke schade die eruit voortvloeit
gedekt blijft.

10.4

Schade die gedekt zou kunnen worden door de waarborg “Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering”.
Deze uitsluiting beoogt evenwel niet de schade veroorzaakt door een gebrekkige stouwing of lading van
goederen na hun levering en tijdens hun vervoer, met uitsluiting evenwel van de aan bedoelde goederen
veroorzaakte schade.

Art. 11
		

Uitsluitingen eigen aan de Producten- en Werkenaansprakelijkheid
Van dekking zijn uitgesloten :

11.1

Schade aan de geleverde producten en/of aan de uitgevoerde werken.

11.2

Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1.2 inzake reddingskosten, zijn eveneens uitgesloten, alle kosten :

•

voor de preventieve controle op producten of werken die geheel of gedeeltelijk gebrekkig zijn of vermoed
worden te zijn;

•

met betrekking tot de intrekking of terugtrekking van een product door de verzekerde of door derden
gedaan.

•

inzake de terugbetaling, herstelling, vervanging, in- en uitbouw.

11.3.1

Schade die enkel hieruit voortvloeit dat de geleverde producten of uitgevoerde werken niet de functies
vervullen of niet aan de behoeften beantwoorden waartoe ze bestemd zijn.

		

Dekking blijft evenwel verleend binnen de basiswaarborgen als de verzekerde bewijst dat een gebrek aan
prestatie, efficiëntie, duurzaamheid, kwaliteit of rendement te wijten zijn aan een materiële fout in de
uitvoering door verzekerde, en niet aan een intellectuele fout zoals een conceptiefout, een vergissing in de
keuze van de fabricatienormen of -procédés.

		

De dekking wordt beperkt tot 125.000,00 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar, begrepen in de
basiswaarborg; een vrijstelling ten belope van 10 % van de schade met een minimum van
2.500,00 EUR en een maximum van 12.500,00 EUR per schadegeval blijft ten laste van de
verzekeringnemer.

11.3.2

Uitsluitingen

		

Uitsluitingen eigen aan de bedrijfsaansprakelijkheid

Titel III

Art. 10

Klachten ingevolge esthetische schade of kleurverschillen.

11.4

Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de tienjarige aansprakelijkheid van architecten,
aannemers en ingenieurs.

11.5

Schade die werd aangericht door of aan producten, prestaties of werken die, bij weten van de
verzekeringnemer specifiek bestemd zijn voor lucht- of ruimteverkeer of voor de petrochemische offshore
industrie, indien het verkochte product of het uitgevoerde werk een invloed heeft op de controle of
veiligheid van de toestellen.

11.6

Schade die gedekt zou kunnen worden door de waarborg “Burgerrechtelijke Bedrijfsaansprakelijkheid”.
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Rechtsbijstand

Rechtsbijstand (K.B.’s van 12.10.1990 en 24.12.1992)
Art. 1
		

De Rechtsbijstand is verzekerd als dat in de bijzondere voorwaarden is vermeld.

		

Deze verzekering vormt een apart contract dat bestaat uit de navolgende bepalingen en de bepalingen van
de algemene voorwaarden in de mate waarin ze er niet strijdig mee zijn.

Art. 2
		

Art. 3

Art.3 A
		
3.1

		

3.2

Definities
Wij verwijzen naar de definities op pagina 1 tot 4

Voorwerp van de verzekering

Basisdekking :
De Maatschappij betaalt ten belope van de bedragen die in de bijzondere voorwaarden vermeld zijn, alle
hierna opgesomde kosten die dienen voor :
de strafrechtelijke verdediging van een verzekerde, die naar aanleiding van een schadegeval dat verzekerd
is overeenkomstig de verzekering van de Burgerrechtelijke Bedrijfsaansprakelijkheid, vervolgd wordt
wegens inbreuk op de wetten, besluiten, decreten en/of reglementen, alsmede voor de gratieverzoeken,
voor zover de verzekerde veroordeeld werd tot een vrijheidsberovende straf.
De verzekering geldt niet in verband met onderzoek en vervolging uit hoofde van opzettelijk begane
misdaden, wanbedrijven en overtredingen. Niettemin is er dekking met terugwerking als de verzekerde
niet definitief veroordeeld werd voor opzettelijk begane misdrijven of overtredingen.
De burgerlijke vordering om vanwege een vermoedelijke aansprakelijke voor een schadegeval, ten
voordele van de verzekerde schadevergoeding te verkrijgen op grond van de uitsluitend extracontractuele
burgerrechtelijke aansprakelijkheid wegens :

•

letselschade door een verzekerde opgelopen tijdens het verrichten van de in de polis omschreven
activiteiten, voor zover de verzekerde niet geniet van de vergoedingen van de verzekering
“arbeidsongevallen”;

•

zaakschade veroorzaakt aan de voor de uitbating gebruikte goederen, evenals de onstoffelijke schade die
er het gevolg van is.

3.3

De dekking geldt niet :

•

bij een geschil tussen personen van wie de burgerrechtelijke aansprakelijkheid door de hoofdpolis is
gedekt;

•

bij schade die onder de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid na levering van producten en/of na uitvoering
van werken valt.

		

Art.3 B
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Inleiding

De Maatschappij kan weigeren een vordering in te stellen of een verhaal uit te oefenen wanneer uit de
ingewonnen inlichtingen blijkt dat de eventuele aansprakelijke derde onvermogend is en dit zonder
afbreuk te doen aan de toepassing van de objectiviteitsclausule (artikel 4.6)

Facultatieve Uitbreiding  (Uitgebreidere formule Rechtsbijstand)
Mercator Verzekeringen nv voorziet de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een uitgebreidere
waarborg Rechtsbijstand te onderschrijven conform de waarborgen en premievoorwaarden zoals vermeld
in de bijzondere voorwaarden.

4.1
		

4.2
		
4.3

Schadegevallen
Gedekte kosten
De Maatschappij vergoedt de kosten en honoraria van het onderzoek, de expertises en de gedingen om de
verzekerde te verdedigen.
Indien verscheidene verzekerden rechten doen gelden, moet de verzekeringnemer bepalen welke prioriteit
zal worden toegepast bij het gebruik van het verzekerde bedrag.
Als bepaalde verzekerden tegenover elkaar rechten doen gelden heeft alleen de verzekeringnemer recht op
dekking.
Er is geen dekking voor boeten en minnelijke schikkingen met het Openbaar Ministerie, noch voor de
kosten van het strafgeding.
De kosten en honoraria die uit dit contract voortvloeien worden door de Maatschappij betaald op
overlegging van de bewijsstukken.
De kosten en honoraria inzake om het even welke werkzaamheden die uitgevoerd werden vooraleer de
aangifte aan de Maatschappij wordt doorgestuurd, blijven ten laste van de verzekerde, tenzij blijkt dat ze
hoogdringend moesten gebeuren.
Indien de Maatschappij van oordeel is dat de staat van kosten en erelonen van de door de verzekerde
gekozen raadslieden abnormaal hoog is, verbindt de verzekerde zich ertoe op verzoek van de Maatschappij
het bedrag hiervoor te laten vaststellen door de disciplinaire orde waaronder deze raadslieden ressorteren,
of door de bevoegde rechtbank.
Schadeaangifte
Elk schadegeval moet aan de Maatschappij worden aangegeven in de vorm en binnen de tijd bepaald in de
algemene voorwaarden van de basispolis.
Doorsturen van documenten en informatieplicht

		

Alle dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken die betrekking
hebben op het schadegeval, moeten binnen de kortste tijd naar de Maatschappij worden doorgestuurd.

		

De verzekerde is overigens verplicht :

•

alle elementen en bewijsstukken i.v.m. zijn vordering aan de Maatschappij te bezorgen;

•

als het dossier aan de advocaat of deskundige is toevertrouwd, hen te verplichten de Maatschappij op de
hoogte te houden van het verloop van de procedure.

		

Indien de Maatschappij kan bewijzen dat het niet-nakomen van deze verplichting haar schade heeft
berokkend, kan zij :

•

in geval van bedrieglijk opzet haar dekking weigeren;

•

in de andere gevallen haar vergoeding verminderen of terugvorderen ten belope van het door haar geleden
nadeel.

4.4
		

4.4
		

Rechtsbijstand

Art. 4

Leiding van het dossier
De Maatschappij heeft het recht, vooraleer er een raadsman en/of deskundige wordt aangeduid, de
verdediging van de belangen van de verzekerde op zich te nemen en met de derde een minnelijke regeling
na te streven.
De Maatschappij moet geen gerechtelijke procedure aanspannen voor geschillen waarvan de hoofdsom
lager is dan 250,00 EUR. Wanneer de hoofdsom van een geschil minder dan 1.250,00 EUR bedraagt moet
de Maatschappij de kosten van Cassatie noch de kosten van supranationale rechtscolleges betalen.
Vrije keuze van advocaat en deskundige
Wanneer de verzekerde en de Maatschappij het erover eens zijn dat een minnelijke regeling niet haalbaar
is en dat een gerechtelijke of administratieve procedure nodig is, of dat de bijstand van een advocaat is
vereist om hem strafrechtelijk te verdedigen, kiest de verzekerde zelf een raadsman om de gerechtelijke
procedure in te leiden, om hem te verdedigen, te vertegenwoordigen of zijn belangen te dienen. Die
raadsman kan een advocaat zijn of om het even welke andere persoon die de door de wet vereiste
bekwaamheid bezit om die procedure te voeren.
Er kan slechts één enkele advocaat optreden voor alle verzekerden die geen strijdige belangen hebben. De
verzekeringnemer kiest de advocaat.
Indien de verzekerde de advocaat ontslaat en een andere kiest, moet de Maatschappij die kosten en
erelonen slechts vergoeden in de mate waarin die zouden moeten betaald worden als er maar één
advocaat was geweest.
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Rechtsbijstand

Indien de verzekerde in een geschil door een deskundige moet worden bijgestaan, kan hij onder
dezelfde voorwaarden die deskundige vrij kiezen. Die deskundige moet echter lid zijn van een erkende
vakvereniging of een andere gelijkwaardige instelling en hij moet gedomicilieerd zijn in het gerechtelijk
arrondissement waar de expertise moet gebeuren. Indien de expertise in het buitenland moet gebeuren
behoort de keuze van de deskundige uitsluitend de Maatschappij toe.
4.6
		

4.7
		

Art. 5
		

Art. 6

Indien de Maatschappij van oordeel is dat het niet meer mogelijk is de verdediging van de verzekerde
voort te zetten, ofwel omdat het voorstel tot minnelijke schikking of de uitspraak van de rechtbank haar
genoegdoend en billijk lijken, ofwel omdat een verdere behandeling geen ernstige kans op welslagen
heeft, dan kan zij haar vergoeding weigeren of stopzetten. Zij moet dit schriftelijk motiveren.
Als de verzekerde het niet eens is met de Maatschappij mag hij bij de reeds gekozen of nog te kiezen
advocaat te rade gaan om met hem te onderzoeken in welke mate zijn aanspraken gegrond zijn en welke
kansen op welslagen een procedure of het voortzetten ervan heeft.
Als de advocaat het standpunt van de Maatschappij bijtreedt, staakt deze haar optreden en betaalt ze aan
de verzekerde de helft van de kosten en honoraria van de raadpleging.
Indien de verzekerde toch nog op eigen kosten de vordering voortzet en een beter resultaat behaalt dan
wat de Maatschappij had verwacht, zal zij ten belope van het verzekerde bedrag en op overlegging van het
definitieve vonnis en de afrekening van de advocaat, diens kosten en ereloon betalen, met inbegrip van de
kosten en erelonen van bovenvermelde raadpleging die ten laste waren gebleven van de verzekerde.
Indien de advocaat het standpunt van de verzekerde schriftelijk en gemotiveerd bijtreedt betaalt de
Maatschappij binnen de perken van de verzekerde bedragen alle kosten en honoraria met inbegrip van de
raadpleging.
Tegenstrijdigheid van belangen
Als de belangen van de verzekerde en de Maatschappij strijdig zijn, moet zij de verzekerde informeren over
zijn rechten op grond van de wet van 25/6/92 en het K.B. van 12/10/90.
Indien de tegenstrijdigheid
van belangen reëel blijkt te zijn, kan de verzekerde een beroep doen op bovenstaande wet en K.B.’s.

Verlies van aanspraken
Elke tekortkoming van de verzekeringnemer of van de verzekerde tegenover zijn verplichtingen uit hoofde
van het contract of van de wet doet hem van rechtswege zijn aanspraken verliezen, behalve als hij
aantoont dat hij geen fout heeft begaan, dat hij de tekortkoming zo snel mogelijk heeft rechtgezet of dat de
tekortkoming de Maatschappij geen nadeel heeft berokkend.

Verscheidene bepalingen

6.1

De Maatschappij is gesubrogeerd in de rechten en plichten van de verzekerde uit hoofde van de betalingen
die zij gedaan heeft of zal moeten doen.

6.2.

Het feit dat de Maatschappij de verdediging van de verzekerde op zich heeft genomen, ontneemt haar
geenszins de rechten die de polis of de wet haar toekennen om haar optreden te weigeren of om op de
verzekerde verhaal te nemen uit hoofde van andere dekkingen dan die van dit contract.

6.3.

Verhaalbaarheid van de advocaatkosten van de derde tegenpartij:
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Objectiviteitclausule

Overeenkomstig het vergoedingsbeginsel moeten de kosten gerecupereerd ten laste van derden en de
rechtsplegingsvergoeding terugbetaald worden aan de verzekeraar.

		

		

Dit contract wordt gesloten voor één jaar en wordt automatisch voor perioden van één jaar verlengd, tenzij
ze door één der partijen per aangetekende brief minstens 3 maanden voor het einde van de lopende
termijn wordt opgezegd.
Indien de Maatschappij gebruik maakt van haar recht om de dekking “Rechtsbijstand” op te zeggen,
mag de verzekeringnemer het contract in zijn geheel opzeggen. Dit moet de Maatschappij bericht
worden binnen 30 dagen na de verzendingsdatum van een aangetekende brief. De Maatschappij zal de
verzekeringnemer het gedeelte van de betaalde en niet opgebruikte premie terugbetalen.

Algemene Bepalingen

6.4
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Informatie over de terrorismewet
		

De wet van 01 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme is van
toepassing op deze verzekeringsovereenkomst en de schade zal conform de voorwaarden van de TRIP
waarvan Mercator Verzekeringen nv
Belgium Insurance lid is geregeld worden met uitsluiting van schade veroorzaakt door wapens of tuigen die
bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern.

Klachten
		

Elke klacht betreffende het contract kan gericht worden :

•

aan de Ombudsman van Mercator Verzekeringen nv:
via brief aan het volgende adres:
Mercator Verzekeringen nv
Ombudsman
Woluwedal 64, 1200 Brussel
of
via e-mail: ombudsman@mercator.be

•

aan de Ombudsman van de Verzekeringen:
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
telefoon : (00 32) 2 547.58.71,fax : (00 32) 2 547.59.75
www.ombudsman.as

Waarschuwing
		

Iedere oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsonderneming brengt niet alleen de opzegging
van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496
van het Strafwetboek.

		

De maatschappij kan Datassur (ESV) desgevallend persoonsgegevens meedelen die relevant zijn in het
exclusieve kader van de beoordeling van de risico’s en van het beheer van de contracten en desbetreffende
schadegevallen. De verzekerde geeft bij deze zijn toestemming om de gegevens aan Datassur mee te delen.

		

Iedere persoon die zijn identiteit aantoont, heeft het recht zich tot Datassur te richten om de gegevens die
op hem betrekking hebben, in te zien en, in voorkomend geval, te laten rechtzetten. Om dat recht uit te
oefenen moet de persoon in kwestie een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een kopie van zijn
identiteitskaart, sturen naar volgend adres : Datassur, de Meeûsplantsoen 29, 1040 Brussel.

Mercator Verzekeringen nv
Mercator Verzekeringen nv
Maatschappelijke zetel
City Link
Posthofbrug 16
2600 Antwerpen
België
Tel.: 03 247 21 11
Fax: 03 247 27 77
RPR Antwerpen
BTW BE 0400.048.883
IBAN: BE25 2100 3328 3782
BIC: GEBABEBB
info@mercator.be
www.mercator.be
Baloise Group
Verzekeringsonderneming toegelaten
onder codenr. 0096 met CBFA-nr. 24.941 A
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