Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.
Baloise Belgium nv, met maatschappelijke zetel City Link, Posthofbrug 16,
2600 Antwerpen. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A

ALGEMENE VOORWAARDEN

Persoonlijke ongevallen
Ref. B 2-037-2009-01
INHOUDSTAFEL

I
II

Begripsbepalingen

3

Begripsbepalingen

art.

3

Omvang en draagwijdte van de waarborgen
1. ALGEMENE OMSCHRIJVING

Voorwerp van de waarborg
Leeftijdgrens
Waar is de verzekering van toepassing?

2. BIJZONDERHEDEN IN VERBAND MET SOMMIGE RISICO’S
Sporten
Vervoermiddelen

3. UITGESLOTEN RISICO’S
Uitsluitingen

4. WAT ZIJN ONZE PRESTATIES?

Overlijden
Blijvende invaliditeit
Tijdelijke werkonbekwaamheid
Medische kosten
Wanneer moeten wij onze prestaties uitvoeren?

III

Schadegevallen

IV

Administratieve bepalingen

2. TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN HET CONTRACT
Aanvang van het contract
Duur van het contract
Einde van het contract
Premie
Indexering

3. DIVERSE BEPALINGEN

Wie kan u helpen bij de uitvoering van uw contract?
Verscheidene verzekeringnemers
Woonplaats en briefwisseling
Bijzondere Voorwaarden
Toepasselijk recht en rechtsmacht
Bescherming persoonlijke levenssfeer

EXPLOITATIEZETEL

Frankrijklei 79
2000 Antwerpen
Tel. 03 247 35 11
Fax 03 247 35 90

Louizalaan 222
1050 Brussel
Tel. 02 645 72 11
Fax 02 645 73 33

art.
art.
art.

2
3
4

3
3
3

art.
art.

5
6

4
4

art.

7

4

art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12

5
5
6
6
6

art. 13
art. 14
art. 15

7
7
7
7

De nauwkeurige beschrijving van het risico
Fraude in de beschrijving van het risico
De verzwaring van het risico
De vermindering van het risico
Bij verzwaring van het risico of fraude in de beschrijving van het risico

VENNOOTSCHAPSZETEL

3

7

Welke zijn uw verplichtingen bij een schadegeval?
Hoe worden betwistingen van medische aard opgelost?
Subrogatie

1. BESCHRIJVING VAN HET VERZEKERDE RISICO

B 2-037-2009-01

1

info@nateus.be
www.nateus.be

art.
art.
art.
art.
art.

16
17
18
19
20

7
8
8
8
8

art.
art.
art.
art.
art.

21
22
23
24
25

8
8
8
9
9

art.
art.
art.
art.
art.
art.

26
27
28
29
30
31

10
10
10
10
10
10

RPR 0808 719 880
Nateus nv - Verzekeringsonderneming
toegelaten onder codenr. 2652

2

B 2-037-2009-01

I

Begripsbepalingen
artikel 1  Begripsbepalingen
Voor de toepassing van dit contract verstaat men onder:
1.1.  U
- De verzekeringnemer: de natuurlijke persoon of de
rechtspersoon die dit contract onderschrijft.
- De verzekerde: de fysische persoon of personen op
wiens hoofd het risico rust en die als dusdanig in de
Bijzondere Voorwaarden zijn geïdentificeerd en aan
wie, behoudens afwijkende bepaling, de verschuldigde
prestaties worden uitbetaald.
1.2.  Wij (de verzekeringsmaatschappij)
Nateus nv, Frankrijklei 79 in 2000 Antwerpen,
verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 2652 (BS 24/12/2008), RPR 0808 719 880
1.3.  Begunstigde
Elke andere persoon dan de verzekerde die de door ons
verschuldigde prestaties bepaald in de Algemene en de
Bijzondere Voorwaarden van dit contract kan genieten.

1.4.  Derden
Alle andere personen dan de verzekerden.
1.5.  Onbezoldigd sportbeoefenaar
Voor de toepassing van het begrip onbezoldigd sportbeoefenaar wordt verwezen naar de Wet van 24 februari
1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde
sportbeoefenaars en meer bepaald naar de jaarlijkse
uitvoeringsbesluiten van deze wet waarin de minimumbezoldiging wordt vastgesteld om als bezoldigd sport-beoefenaar te worden beschouwd.
1.6.  Privé-leven
Onder privé-leven wordt verstaan de tijdsbesteding van
een verzekerde die niet gewijd is aan beroepsactiviteiten.
Onder beroepsactiviteit wordt verstaan elke activiteit
waaruit men bestaansmiddelen verwerft.
De activiteiten van de verzekerde als onbezoldigd
sportbeoefenaar worden niet als beroepsactiviteiten
beschouwd.
1.7.  Wettelijke erfgenamen
De wettelijke erfgenamen tot en met de vierde graad.

II

Omvang en draagwijdte van de waarborgen
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1. ALGEMENE OMSCHRIJVING
artikel 2  Voorwerp van de waarborg
2.1. Wat is verzekerd?
Wij waarborgen de betaling van de verzekerde bedragen
wanneer u het slachtoffer wordt van een ongeval
dat plaatsvindt tijdens het privé-leven of tijdens de
aangegeven beroepsactiviteiten overeenkomstig hetgeen
vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden.
Onder ongeval wordt verstaan een plotselinge gebeurtenis
waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het
organisme van de verzekerde ligt en die een lichamelijk
letsel of de dood tot gevolg heeft.
Voor de interpretatie van het begrip ongeval wordt
verwezen naar de heersende rechtspraak inzake
arbeidsongevallen.
2.2. Waarborguitbreidingen
Wij verzekeren eveneens:
- verdrinking;
- onvrijwillige inhalatie van gassen en dampen of
verstikking ten gevolge van dezelfde omstandigheden;
- onvrijwillige intoxicatie of vergiftiging veroorzaakt door
giftige of bijtende stoffen, met inbegrip van de inname
van bedorven voedsel;
- de intoxicatie of vergiftiging ten gevolge van een door
een derde gepleegd misdrijf;

- daden van wettelijke zelfverdediging of het redden van
personen in nood;
- tetanus, hondsdolheid, voorzover deze het gevolg zijn
van een ongeval;
- steken of beten van insecten;
- ontwrichtingen, spierverrekkingen of -scheuringen,
voorzover deze te wijten zijn aan een plotse
krachtinspanning;
- aantastingen van de gezondheid of ziekten die het
rechtstreekse en het uitsluitende gevolg zijn van een
verzekerd ongeval.
artikel 3  Leeftijdgrens
De verzekering eindigt van rechtswege op het einde van
het verzekeringsjaar waarin u de leeftijd van 70 jaar heeft
bereikt.
artikel 4  Waar is de verzekering van toepassing?
Wij verzekeren u voor de ongevallen die zich waar ook
ter wereld hebben voorgedaan, op voorwaarde dat uw
gewone verblijfplaats in België is gevestigd.
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2. BIJZONDERHEDEN IN VERBAND MET SOMMIGE RISICO’S
artikel 5  Sporten
5.1.  Wij verzekeren de ongevallen overkomen naar
aanleiding van de beoefening van sporten als onbezoldigd
sportbeoefenaar.
5.2.  Onze tussenkomst is beperkt tot 50 % van de
verzekerde bedragen voor ongevallen gebeurd bij het
beoefenen van:
- voetbal, zaalvoetbal, basketbal, rugby, hockey als
speler aangesloten bij een sportclub;
- skiën (met uitzondering van langlaufen), waterskiën,
wielersport, verdedigings- en gevechtssporten zoals
worstelen, judo, aikido, karate, jiujitsu, ...
- paardensport: jumping.
Mits uitdrukkelijke vermelding in de Bijzondere
Voorwaarden en na betaling van een passende bijpremie
verzekeren wij voormelde sporten aan 100 % van de
verzekerde bedragen.
5.3.  Enkel wanneer dit uitdrukkelijk in de Bijzondere
Voorwaarden is vermeld en na betaling van een passende
bijpremie, verzekeren wij de hieronder vermelde sporten
als onbezoldigd sportbeoefenaar:
- alpinisme, rotsbeklimming en speleologie voorzover
dit gebeurt onder begeleiding van een erkende gids
in voor het publiek toegankelijke gebieden en in reeds
verkende grotten en spelonken;
- diepzeeduiken met autonoom ademhalingstoestel tot
maximaal 40 m diepte;
- zeil- of motoryachting op meer dan 3 zeemijlen van de
kust.
5.4.  Wij verzekeren niet:
- de deelname of de voorbereiding aan gemotoriseerde
sporten ongeacht of het gaat om snelheids-,
behendigheids-, regelmatigheidswedstrijden of rally’s;
de waarborg blijft echter verworven indien het gaat
om de voorbereiding en deelname aan toeristische of
amusementsrally’s;
- de jacht op groot wild;
- de deelname aan exploratietochten en het afdalen van

stroomversnellingen;
- de deelname aan benjispringen en gelijkaardige
activiteiten;
- het beoefenen van (water)skispringen en de deelname
aan (water)skiwedstrijden van welke aard ook;
- het beoefenen van bobslee en skeleton;
- de deelname aan paardenwedrennen, cross-country
(military);
- de deelname aan wielerwedstrijden van om het even
welke aard.
artikel 6  Vervoermiddelen
Wij verzekeren u wanneer u het slachtoffer bent van een
ongeval in uw hoedanigheid van:
6.1.  bestuurder van elke personenauto of elke auto voor
dubbel gebruik, lichte vrachtwagen of vrachtwagen,
alsook van motorrijwielen;
Behoudens in geval van een afwijkende bepaling is
onze tussenkomst beperkt tot 50 % van de verzekerde
bedragen voor ongevallen gebeurd bij het besturen van
een motorrijwiel met een cilinderinhoud van meer dan
49 cc.
6.2.  gewoon passagier van ieder vervoermiddel gemachtigd voor personenvervoer:
- te land;
- te water en in de lucht, op voorwaarde dat u geen deel
uitmaakt van de bemanning of, gedurende de reis,
geen beroeps- of andere activiteiten in verband met het
vervoermiddel of de reis uitoefent;
Wij verzekeren tevens de ongevallen overkomen bij
gedwongen koerswijziging, kaping, luchtpiraterij,
sabotage, onwettige overmeestering of aanslag tijdens
een reis of vertrek met bestemming naar of vanuit een
niet-oorlogvoerend land, voorzover u bewijst dat u
hieraan niet actief heeft deelgenomen.
6.3.  voetganger of fietser op de openbare weg.

artikel 7  Uitsluitingen
Zonder afbreuk te doen aan de op een andere plaats in
de Algemene of de Bijzondere Voorwaarden vermelde
uitsluitingen, verzekeren wij u niet voor:
7.1.  de ongevallen die het gevolg zijn van:
- zelfmoord of poging tot zelfmoord;
- een opzettelijke daad van u of van een begunstigde;
- een zware fout.
Onder zware fout wordt verstaan:
- dronkenschap, alcoholintoxicatie of een gelijkaardige toestand als gevolg van andere producten dan
alcoholische dranken;
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- onmiskenbaar roekeloze of gevaarlijke daden, zoals
vechtpartijen, weddenschappen, uitdagingen, ...;
- het niet dragen van de veiligheidsgordel of van een
valhelm in de gevallen waarin dit wettelijk verplicht is;
- het niet voldoen aan de voorwaarden van de Belgische
wetgeving en gelijkaardige buitenlandse wetgeving om
het voertuig te besturen waarmee het ongeval werd
veroorzaakt;
- het besturen van vliegtuigen, helikopters, ULM’s,
zweefvliegtuigen, heteluchtballons, alle vormen van
parachutisme, deltavliegen of paragliding;
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3. UITGESLOTEN RISICO’S

- een zware ziekte of lichamelijke ongeschiktheid
zoals blindheid, doofheid, verlamming, epilepsie,
apoplectische aanvallen, delirium tremens, mentale
stoornissen of zenuwinzinking, behoudens wanneer u
bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen
het ongeval en voornoemde aandoeningen;
- oorlog, burgeroorlog en gelijkaardige feiten. De
waarborg is echter wel verworven gedurende de
14 dagen die volgen op het begin van de vijandelijkheden
wanneer u in het buitenland verrast wordt door deze
gebeurtenissen;
- politieke of burgerlijke onlusten, terrorisme, stakingen
en lock-out, tenzij u bewijst dat u er niet actief aan hebt
deelgenomen;
- de wijziging van de atoomkern, van radioactiviteit of het
voortbrengen van ioniserende stralingen.

7.2.  de schade of de verergering van de schade
ingevolge:
- een verslaving, met inbegrip van alcoholisme, drugs en
misbruik van medicijnen;
- een mentale of geestesstoornis waarvan geen
objectieve symptomen kunnen worden vastgesteld en
die niet het gevolg is van een organische toestand;
- een discushernia of ingewandhernia en hun complicaties;
- lumbago, ischias en de gevolgen daarvan;
- een beroerte;
- allergische aandoeningen.

4. WAT ZIJN ONZE PRESTATIES?
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artikel 8  Overlijden
In geval van overlijden door een verzekerd ongeval of
wanneer het overlijden plaatsvindt binnen 3 jaar volgend
op het ongeval dat er de oorzaak van is, zullen wij het
verzekerde bedrag uitbetalen aan de in de Bijzondere
Voorwaarden aangeduide begunstigden of, bij gebrek
hieraan, aan de wettelijke erfgenamen.
Wanneer er geen begunstigde of wettige erfgenamen
bestaan, zullen wij op vertoon van de bewijsstukken de
begrafeniskosten vergoeden aan de natuurlijke persoon
die deze kosten op zich heeft genomen tot beloop van
maximaal het verzekerde bedrag.
artikel 9  Blijvende invaliditeit
9.1.  Basiswaarborg
In geval van een blijvende invaliditeit ten gevolge van een
verzekerd ongeval vergoeden wij u het gehele verzekerde
bedrag of een gedeelte van het verzekerde bedrag in
verhouding tot de vastgestelde invaliditeitsgraad.
Het recht op vergoeding voor blijvende invaliditeit is een
persoonlijk recht dat niet op de erfgenamen kan worden
overgedragen.
De waarborg Blijvende invaliditeit kan in geen enkel geval
gecumuleerd worden met de waarborg Overlijden.
Indien de verzekerde overlijdt aan de gevolgen van het
verzekerde ongeval dat er de oorzaak van is binnen
de in artikel 8 bepaalde termijn, dan is onze prestatie
beperkt tot deze voorzien in het kader van de waarborg
Overlijden.
9.2.  Bepaling van de invaliditeitsgraad
De graad van de blijvende invaliditeit wordt vastgelegd
door een medische beslissing op basis van de ‘Officiële
Belgische Schaal tot Bepaling van de Invaliditeitsgraden’
(OBSI), zonder rekening te houden met de weerslag van
deze fysiologische invaliditeit op de beroepsactiviteiten
van de verzekerde.

Indien de letsels 36 maanden na de datum van het
verzekerde ongeval nog niet geconsolideerd zijn, wordt
contractueel de consolidatie beschouwd als definitief
te zijn verworven op basis van de op dat moment
voorzienbare invaliditeitsgraad.
De letsels aan het lichaamsdeel of orgaan dat reeds
is aangetast door een voorafbestaande ziekte of
lichaamsgebrek zullen vergoed worden tot beloop van
het verschil tussen de toestand van het lichaamsdeel of
orgaan voor en na het verzekerde ongeval.
De verergering van de letsels van een verzekerd ongeval
worden niet ten laste genomen, wanneer deze uitsluitend
te wijten is aan om het even welke voorafbestaande ziekte
of gebrek. In dat geval zullen wij slechts de gevolgen van
het ongeval ten laste nemen zonder dat deze verergering
zich zou hebben voorgedaan.
Wanneer er uit hetzelfde verzekerde ongeval meerdere
gedeeltelijke blijvende invaliditeiten voortkomen,
dan zullen de respectieve invaliditeitspercentages
opeenvolgend worden bepaald rekening houdend met
het geschiktheidspercentage dat overblijft na de vorige
bepaling zonder dat het totale invaliditeitspercentage
groter mag zijn dan 100 %.
Indien eenzelfde lichaamsdeel of orgaan getroffen
is door verschillende letsels, mag de som van de
invaliditeitspercentages van de onderscheiden letsels
niet groter zijn dan het invaliditeitspercentage dat van
toepassing zou zijn in geval van totaal verlies van het
getroffen lichaamsdeel of orgaan.
9.3.  Progressieve verhoging van het verzekerde bedrag
Enkel wanneer dit uitdrukkelijk in de Bijzondere
Voorwaarden is vermeld en na betaling van een passende
bijpremie, wordt het verzekerde bedrag van de waarborg
Blijvende invaliditeit verhoogd volgens onderstaande
progressieve formule:
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- voor het gedeelte van de invaliditeitsgraad tot en met
25 %: op basis van 1 x het verzekerde bedrag;
- voor het gedeelte van de invaliditeitsgraad boven 25 %
tot en met 50 %: op basis van 2 x het verzekerde
bedrag;
- voor het gedeelte van de invaliditeitsgraad boven 50 %:
op basis van 3 x het verzekerde bedrag.
artikel 10  Tijdelijke werkonbekwaamheid
In geval van een tijdelijke werkonbekwaamheid ten gevolge
van een verzekerd ongeval betalen wij u de verzekerde
dagvergoeding geheel of gedeeltelijk uit volgens de graad
van de werkonbekwaamheid, met ingang vanaf de dag na
het ongeval of na het verstrijken van de in de Bijzondere
Voorwaarden vermelde wachttermijn.
Wij betalen deze vergoeding uit tot aan de datum van
de consolidatie van de letsels, maar niet langer dan
gedurende de in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde
termijn.
Indien u als gevolg van het ongeval in het ziekenhuis
verblijft, betalen wij de verzekerde dagvergoeding ook
tijdens de voorziene wachttijd uit voor elke volledige dag
dat u gehospitaliseerd was.
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artikel 11  Medische kosten
Wij vergoeden, tot beloop van het verzekerde bedrag,
de noodzakelijke geneeskundige, chirurgische, verpleegkundige, farmaceutische en hospitalisatiekosten die het
gevolg zijn van het verzekerde ongeval.
Wij vergoeden eveneens de kosten van het overbrengen
van de verzekerde vanaf de plaats van het ongeval naar
een geneesheer of een ziekenhuis, alsook de kosten van
een eerste definitieve prothese of orthopedisch toestel
die door het ongeval medisch noodzakelijk zijn.
Wij betalen deze vergoedingen uit tot aan de datum van
de consolidatie van de letsels.
Wij verlenen onze waarborg ter aanvulling en na
tussenkomst van de wettelijke voorziene ziekte- en
invaliditeitsverzekering, de arbeidsongevallenverzekering en van de prestaties waartoe andere verzekeraars
zich hebben verbonden.

artikel 12  Wanneer moeten wij onze prestaties
uitvoeren?
Zonder afbreuk te doen aan ons recht om eerst het
strafdossier in te kijken, betalen wij de verschuldigde
vergoedingen:
12.1.  in geval van overlijden, binnen 30 dagen na de
afgifte van de documenten welke het overlijden ten
gevolge van een verzekerd ongeval en de hoedanigheid
van de rechthebbenden bewijzen;
12.2.  in geval van blijvende invaliditeit, binnen 30 dagen
na de consolidatie van de letsels, of, indien de consolidatie
van de letsels nog niet is ingetreden:
- binnen een termijn van 12 maanden na de datum van
het ongeval, zullen wij een eerste voorschot uitbetalen
van 50 % van de vergoeding die overeenstemt met
de voorzienbare invaliditeitsgraad vastgesteld op die
datum, zonder het verzekerde bedrag voor de waarborg
Overlijden te overschrijden;
- na afloop van een termijn van 36 maanden na de datum
van het ongeval, zullen wij het dan nog resterende
saldo uitbetalen van de vergoeding die overeenstemt
met de invaliditeitsgraad vastgelegd op die datum,
dewelke dan contractueel als definitief zal worden
beschouwd. Indien echter als gevolg van de verbetering
van de gezondheidstoestand van de verzekerde het
totaal voorgeschoten bedrag groter is dan het kapitaal
dat werkelijk zou moeten worden uitbetaald in functie
van het invaliditeitspercentage op het einde van deze
termijn, zullen wij geen terugbetaling kunnen eisen
van het teveel betaalde bedrag, behoudens in geval van
bedrog.
12.3.  in geval van tijdelijke werkonbekwaamheid,
binnen 30 dagen na ontvangst van een document dat het
einde van deze werkonbekwaamheid bewijst.
Indien deze werkonbekwaamheid langer dan 4 weken
duurt zullen wij maandelijks voorschotten betalen
berekend op basis van het bedrag dat onweerlegbaar
verschuldigd is en dit binnen 30 dagen na ontvangst van
de nodige medische stavingsdocumenten.
12.4.  in geval van medische kosten, binnen 30 dagen
na ontvangst van de documenten welke toelaten het
verschuldigd bedrag te bepalen.
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III

Schadegevallen
artikel 13  Welke zijn uw verplichtingen bij een
schadegeval?
13.1. Melding van het schadegeval
Wanneer zich een schadegeval voordoet bent u ertoe
gehouden ons uiterlijk binnen 8 dagen in kennis te stellen
van het verzekerde schadegeval met opgave van de
schadedatum, plaats, oorzaak en omstandigheden alsook
van iedere andere verzekering die de schade dekt.
13.2. Medewerking verlenen aan de regeling van het
schadegeval
Tijdens de regeling van het schadegeval moet u:
- ons onmiddellijk alle nuttige inlichtingen, documenten,
medische attesten en verslagen bezorgen, alsook
de vragen beantwoorden die u worden gesteld zodat
wij de omstandigheden van het schadegeval, de
gezondheidstoestand van de getroffene voor en na het
schadegeval, alsook de omvang van de schade kunnen
vaststellen;
- onze afgevaardigde of onze expert ontvangen en hun
vaststellingen vergemakkelijken;
- de behandelende geneesheer verzoeken om gevolg te
geven aan elke vraag van onze raadsgeneesheer, met
inbegrip van het afleveren van een attest omtrent de
oorzaak van het overlijden.
Wij behouden ons het recht voor om:
- u aan een medisch onderzoek te onderwerpen door
onze raadsgeneesheer;
- bij overlijden, op onze kosten een post mortem
onderzoek te laten uitvoeren.
13.3. De gevolgen van het ongeval beperken
U verbindt zich ertoe om alle nuttige en redelijke
maatregelen te nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.

13.4. Wat indien u deze verplichtingen niet nakomt?
Het niet-naleven van de verplichtingen waarvan sprake in
de artikels 13.1. tot en met 13.3. geeft ons het recht om
de voorziene schadevergoeding te verminderen of terug
te vorderen evenredig met het door ons geleden nadeel.
Het niet-naleven van een termijn kan echter niet als
een verzuim worden beschouwd, indien u de gevraagde
mededeling zo snel mogelijk hebt gedaan.
Indien u de verplichtingen met bedrieglijk opzet niet bent
nagekomen, hebben wij het recht dekking te weigeren.
artikel 14  Hoe worden betwistingen van medische
aard opgelost?
Alle betwistingen in verband met lichamelijke letsels
en hun gevolgen worden voorgelegd aan 2 deskundigen
waarvan een door ons is aangesteld en de andere door u
of in geval van overlijden door uw rechtverkrijgenden.
Wanneer er geen akkoord kan worden bereikt tussen
deze 2 deskundigen, vordert de meest gerede partij de
aanstelling van een gerechtelijke deskundige.
Elke partij draagt de kosten van haar deskundige. De
kosten en erelonen van de gerechtelijke deskundige
worden gedragen volgens de beslissing van de rechter,
bij gebrek waaraan ze gelijkelijk verdeeld worden.
artikel 15  Subrogatie
Wij zijn tot beloop van de door ons uitbetaalde medische
kosten gesubrogeerd in alle rechten en rechtsvorderingen
van de verzekerde of van de begunstigde tegen de voor
het ongeval aansprakelijke derden, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 41 van de Wet van 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst.

IV

Administratieve bepalingen
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1. BESCHRIJVING VAN HET VERZEKERDE RISICO

artikel 16  De nauwkeurige beschrijving van het risico
Het contract wordt opgesteld volgens de beschrijving die
u geeft van het te verzekeren risico.
16.1.  Bij het sluiten van het contract
U moet ons alle omstandigheden meedelen waarvan u
kennis hebt en die u redelijkerwijze moet beschouwen
als gegevens die voor ons van belang kunnen zijn bij de
beoordeling van het risico.
Zo moet u ons meer bepaald nauwkeurig inlichten
omtrent:
- alle elementen en bijzonderheden van de door u uitgeoefende beroepsactiviteit;
- het besturen van motorrijwielen;

- de door u uitgeoefende sporten;
- ziekten of gebreken die het ongevalsrisico of de
gevolgen ervan verzwaren.
16.2.  In de loop van het contract
U moet ons zo spoedig en zo nauwkeurig mogelijk iedere
wijziging meedelen die u redelijkerwijze moet beschouwen
als gegevens die de kans dat een schadegeval zich
voordoet aanzienlijk en blijvend verzwaren.
Moeten onder andere als een risicoverzwaring worden
beschouwd:
- de uitoefening van nieuwe beroepsactiviteiten, zowel
tijdelijke als blijvende;
- de uitoefening van nieuwe sporten;
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- het besturen van motorrijwielen;
- ziekten of gebreken die het ongevalsrisico of de
gevolgen ervan verzwaren.

18.2.  het contract opzeggen indien wij het bewijs
leveren dat wij het risico in geen geval zouden hebben
verzekerd.

artikel 17  Fraude in de beschrijving van het risico
Indien het verzwijgen of het onjuist meedelen opzettelijk
gebeurt, waardoor wij bij de beoordeling van het risico
misleid werden:
17.1.  bij het sluiten van het contract, is dit van rechtswege
nietig;
17.2.  in de loop van het contract, kunnen wij het met
onmiddellijke uitwerking opzeggen.
Alle premies die vervielen tot op het ogenblik waarop wij
kennis kregen van de fraude, zijn ons verschuldigd als
schadevergoeding en interesten.

artikel 19  De vermindering van het risico
Wanneer het risico aanzienlijk en blijvend is verminderd,
en wel zo dat, indien de vermindering had bestaan op
het ogenblik van het sluiten van het contract, wij onder
andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, zullen
wij een overeenkomstige premievermindering toekennen
vanaf de dag waarop wij van de vermindering van het
risico kennis hebben gekregen.
Indien wij niet tot een akkoord komen met u over de
nieuwe premie binnen een maand vanaf uw verzoek tot
vermindering, kunt u het contract opzeggen.

artikel 18  De verzwaring van het risico
Binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de
dag waarop wij in kennis werden gesteld van een onjuiste
of onvolledige beschrijving van het risico of van een
verzwaring ervan, kunnen wij:
18.1.  een wijziging van het contract voorstellen met
aanvang:
- op de dag waarop wij in kennis gesteld werden van de
onjuiste of onvolledige beschrijving van het risico bij
het sluiten van het contract;
- met terugwerkende kracht tot op de dag van de
verzwaring van het risico, in de loop van het contract,
ongeacht of u deze verzwaring al dan niet heeft
aangegeven.
Indien u het voorstel tot wijziging van het contract
weigert, of indien u ons voorstel niet heeft aanvaard
bij het verstrijken van een termijn van één maand te
rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, kunnen wij
het contract opzeggen binnen 15 dagen volgend op deze
termijn van één maand.

artikel 20  Bij verzwaring van het risico of fraude in
de beschrijving van het risico
Wij leveren de overeengekomen prestatie indien het
verzwijgen of het onjuist meedelen bij de beschrijving van
het risico u niet kan verweten worden.
Indien dit verzwijgen of onjuist meedelen u daarentegen
wel kan verweten worden, leveren wij de prestatie in
verhouding tussen de betaalde premie en de premie die u
had moeten betalen indien u het risico waarvan de ware
aard door het schadegeval aan het licht kwam, correct
had beschreven.
Indien wij echter het bewijs leveren dat wij het risico
in geen geval zouden hebben verzekerd, zullen wij ons
beperken tot de terugbetaling van alle premies betaald
vanaf het ogenblik waarop het risico onverzekerbaar
werd.
Wij zullen het schadegeval niet ten laste nemen indien
u ons opzettelijk heeft misleid met betrekking tot de
elementen ter beoordeling van het risico.

artikel 21  Aanvang van het contract
Het contract vangt aan op de datum vermeld in de
Bijzondere Voorwaarden, voorzover de eerste premie
betaald is. Het uur van aanvang van de verzekering
is, bij overeenkomst, op 00h00 vastgesteld, dit van de
beëindiging op 00h00.
artikel 22  Duur van het contract
De duur van het contract is vastgesteld op één jaar.
Het contract wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij het door een van
de partijen werd opgezegd.
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artikel 23  Einde van het contract
23.1.  Opzegging
U kunt het contract opzeggen:
- tegen het einde van elke verzekeringsperiode, mits
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden;
- bij wijziging van het tarief, binnen een maand indien
wij de kennisgeving van de tariefwijziging uiterlijk
4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van het contract
ter kennis hebben gebracht en binnen 3 maanden bij
een latere kennisgeving;
- tegen de aanvangsdatum van het contract, wanneer
de termijn tussen de datum waarop het contract wordt
gesloten en de aanvangsdatum ervan langer is dan één
jaar, op voorwaarde dat de opzeg ten minste 3 maanden
vóór de aanvangsdatum gebeurt;
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vervaldag van de premie, volgend op de kennisgeving
van de tariefwijziging;
- 3 maanden, in geval van opzeg na schadegeval.
Deze opzeg kan evenwel van kracht worden na één
maand, wanneer u of de begunstigde een van uw
verplichtingen, ontstaan door het schadegeval,
niet is nagekomen met de bedoeling ons te
misleiden, op voorwaarde dat wij een klacht met
burgerlijke partijstelling hebben ingediend bij een
onderzoeksrechter of tot dagvaarding voor een
vonnisgerecht zijn overgegaan, op basis van de
artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het
Strafwetboek;
te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening
of de datum van het ontvangstbewijs of in geval van
aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag die volgt op
de afgifte ter post.
Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode
na de datum van het van kracht worden van de opzegging,
wordt door ons terugbetaald.
artikel 24  Premie
24.1.  Algemeen
De premie, met inbegrip van de taksen en de kosten, moet
op ons verzoek op de vervaldag vooraf betaald worden.
24.2.  Niet-betaling van de premie
Niet-betaling van de premie kan de schorsing van de
waarborg of de opzegging van uw contract tot gevolg
hebben, overeenkomstig de bepalingen van de wet.
artikel 25  Indexering
Wanneer dit uitdrukkelijk vermeld is in de Bijzondere
Voorwaarden worden op de jaarlijkse premievervaldag de
verzekerde bedragen en de premie gewijzigd volgens de
verhouding tussen:
a) het indexcijfer van de consumptieprijzen vastgesteld
door de Minister van Economische zaken (of elk ander
indexcijfer dat ervoor in de plaats zou zijn gesteld),
geldend gedurende de maand voorafgaand aan de
jaarlijkse premievervaldag, en
b) het bij de afsluiting in de Bijzondere voorwaarden van
de polis aangeduide indexcijfer.
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- na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk
één maand na uitbetaling of weigering tot uitbetaling
van de schadevergoeding;
- bij een risicovermindering indien u binnen een maand
na de aanvraag tot premievermindering, hierover geen
akkoord met ons bereikt.
Wij kunnen het contract opzeggen:
- tegen het einde van elke verzekeringsperiode, mits
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden;
- tegen de aanvangsdatum van het contract, wanneer
de termijn tussen de datum waarop het contract wordt
gesloten en de aanvangsdatum ervan langer is dan één
jaar, op voorwaarde dat de opzeg ten minste 3 maanden
vóór de aanvangsdatum gebeurt;
- in geval van niet-betaling van de premie;
- na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk
één maand na uitbetaling of weigering tot uitbetaling
van de schadevergoeding;
- als blijkt dat het werkelijke risico zwaarder is dan het
meegedeelde risico:
- indien u het voorstel tot aanpassing van het contract
weigert of niet aanvaardt binnen een maand na de
ontvangst ervan. De opzegging moet binnen 15 dagen
gebeuren;
- indien wij aantonen dat wij het werkelijke risico in
geen geval zouden hebben verzekerd. De opzegging
moet gebeuren uiterlijk één maand te rekenen vanaf
de dag dat wij kennis kregen van de verzwaring.
- in geval van wijziging van de wetgeving die een invloed
kan hebben op de draagwijdte van de waarborg;
- ingeval door u woonstkeuze in het buitenland wordt
gedaan.
23.2.  Vorm en uitwerking van de opzegging
De opzegging gebeurt bij deurwaardersexploot, per
aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief
tegen ontvangstbewijs.
Deze opzeg heeft uitwerking na het verstrijken van een
termijn van:
- één maand, in geval van opzeg na risicovermindering,
risicoverzwaring, woonstkeuze in het buitenland of in
geval van tariefwijziging.
Uw opzeg na tariefwijziging kan evenwel ten vroegste
uitwerking hebben op de eerstkomende jaarlijkse
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3. DIVERSE BEPALINGEN
artikel 26  Wie kan u helpen bij de uitvoering van uw
contract?
Uw verzekeringsmakelaar kan u inlichten over uw
contract en de prestaties die eruit voortvloeien. Hij zal u
bij de uitvoering van het contract steeds terzijde staan.
Daarnaast kunt u steeds contact opnemen met de
Ombudsdienst van de maatschappij:
Ombudsman Nateus nv
Frankrijklei 79 - 2000 Antwerpen
Tel. 03 247 36 37 - Fax 03 247 35 90
E-mail: ombudsman@nateus.be
U kunt natuurlijk ook terecht bij de Ombudsdienst van de
Verzekeringen:
Ombudsdienst van de Verzekeringen
de Meeûsplantsoen 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75
E-mail:info@ombudsman.as
artikel 27  Verscheidene verzekeringnemers
Indien de verzekering afgesloten wordt door meer dan een
verzekeringnemer, dan zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar
tegenover ons gebonden.
artikel 28  Woonplaats en briefwisseling
- Alle briefwisseling die u naar ons stuurt, is geldig
verzonden indien zij gestuurd is naar onze
vennootschapszetel.
- Alle briefwisseling die wij naar u sturen, is geldig
verzonden, ook ten aanzien van erfgenamen en
rechtverkrijgenden, indien zij verstuurd is naar het
adres aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden of het
adres dat later aan ons werd meegedeeld.
- Ingeval er verscheidene verzekeringnemers zijn, is
elke mededeling die wij aan een van hen richten, geldig
ten opzichte van allen.
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artikel 29  Bijzondere Voorwaarden
De Bijzondere Voorwaarden zijn het gedeelte van de
polis dat de specifieke kenmerken beschrijft van de
omschreven waarborg en dat samen met de Algemene
Voorwaarden het verzekeringscontract uitmaakt.
De Bijzondere Voorwaarden vervangen de Algemene
Voorwaarden voorzover ze ermee strijdig zouden zijn.

artikel 30  Toepasselijk recht en rechtsmacht
Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract.
Alle geschillen in verband met dit contract behoren
uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische
rechtbanken.
artikel 31  Bescherming persoonlijke levenssfeer
U verklaart akkoord te gaan met de verwerking van uw
persoonsgegevens door Nateus nv, Frankrijklei 79 in
2000 Antwerpen, zijnde de verantwoordelijke van de
verwerking in de zin van de Wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens, en het KB van
13 februari 2001 ter uitvoering van voornoemde wet.
De persoonsgegevens die u aan ons heeft medegedeeld
zullen wij registreren en verwerken met het oog op het
beheer van de relaties die uit het verzekeringscontract
voortvloeien, het beheer van de contracten en schadegevallen, het voorkomen van misbruiken en fraude
en het opmaken van statistieken. U gaat akkoord
met de uitwisseling van die gegevens met de
verzekeringsmakelaars waarmee wij werken, alsook
met de mededeling ervan aan andere derden wanneer
de uitvoering van het verzekeringscontract dit vereist
of in geval van een wettig belang. Zo stemt u er meer
bepaald mee in dat wij deze persoonsgegevens kunnen
meedelen aan ESV Datassur, wanneer deze relevant zijn
voor de beoordeling van de risico’s en het beheer van de
contracten en de schadegevallen.
U heeft het recht om de gegevens die op u betrekking
hebben in te zien en, in voorkomend geval, te laten
rechtzetten. Hiertoe moet een gedateerd en ondertekend
verzoek, samen met een kopie van de identiteitskaart,
verstuurd worden naar Datassur, Dienst Bestanden, de
Meeûsplantsoen 29 in 1000 Brussel.
U geeft tevens uw uitdrukkelijke en bijzondere toestemming
voor de verwerking van uw persoonsgegevens die de
gezondheid betreffen onder de verantwoordelijkheid van
een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Indien
dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking
of voor de doeleinden van het verzekeringscontract
mogen dergelijke gegevens bij andere personen worden
ingezameld.
U beschikt te allen tijde over een individueel en kosteloos
recht op toegang tot en op verbetering van onjuiste
gegevens. Bijkomende inlichtingen kunt u steeds
bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
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