ba
motorvoertuigen

ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUD
Wij raden u, de verzekeringnemer, aan uw polis aandachtig te lezen. Uw polis bestaat uit de
Modelovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. Uw Bijzondere
Voorwaarden hebben altijd voorrang op de Modelovereenkomst en op deze Algemene Voorwaarden. Elke
polis BA Motorvoertuigen moet beantwoorden aan de bepalingen van de Modelovereenkomst. Daarom
hebben wij deze Modelovereenkomst bij uw polis gevoegd. Omdat die overeenkomst echter vrij juridischtechnisch is, hebben wij de belangrijkste punten voor u in deze Algemene Voorwaarden op een begrijpelijke
manier op een rijtje gezet. Hierbij willen wij niet afwijken van de Modelovereenkomst. Waar wij dit toch
wensen te doen, hebben wij de tekst cursief gezet.
Deze afwijkingen kunnen overigens alleen in uw voordeel zijn.
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De borgsom in het buitenland

DE WAARBORGEN
Wij verzekeren uiteraard het voertuig dat in uw Bijzondere Voorwaarden vermeld staat.
Alles wat aan dat voertuig gekoppeld is, beschouwen wij als een deel ervan.
Op een vroege zondagmorgen rijdt u naar de bakker. Terwijl
u zich de slaap uit de ogen wrijft, komt er aan uw rechterkant
opeens een kleine auto het kruispunt opgereden. U remt nog
uit alle macht, maar ... te laat. Door uw onoplettendheid is
het autootje rijp voor de sloop en, wat veel erger is, wordt
de bestuurder weggebracht met een ziekenwagen.
Maakt u zich maar geen zorgen! Veroorzaakt uw voertuig een
verkeersongeval, dan verzekeren wij uw aansprakelijkheid.
Meer nog, wij verzekeren meteen ook de aansprakelijkheid
van de eigenaar, de bestuurder, de inzittende en de persoon
die met uw toestemming de bewaring heeft over uw voertuig.
Als de Modelovereenkomst het verplicht, verzekeren wij zelfs
de werkgever van die personen. Mooi geregeld toch?

U rijdt opnieuw naar de bakker, maar deze keer bent u klaarwakker en alert als geen ander. Er kan u niets overkomen,
want een gewaarschuwd(e) man of vrouw telt voor 2. Helaas
is dat zonder die onvoorzichtige voetganger gerekend, die
zonder kijken de straat oprent, recht tegen uw auto aan.
De zwakke weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers en
passagiers, genieten in België een extra bescherming. Ook
al hebben zij zelf schuld aan het verkeersongeval, dan nog
zullen wij hun lichamelijke schade vergoeden bij ongevallen
op de openbare weg en op openbare terreinen overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Niet alleen bij ons in België, maar ook in het buitenland kan
een ongeval in een klein hoekje schuilen. Kijk even op uw
‘groene kaart’ en dan weet u meteen in welke landen wij uw
voertuig verzekeren.

De waarborguitbreidingen
Het vervangingsvoertuig

Het toevallig gesleepte voertuig

De accu van uw auto heeft de geest gegeven en uw wagen
wordt hersteld door Eric, uw garagehouder. Eric heeft nog
ergens een auto staan die u zolang wel even mag gebruiken. Pittig wagentje trouwens ... Iets te pittig zelfs, want
vóór u het weet, belandt u tegen een lantaarnpaal. Jammer
genoeg is Eric vergeten te zeggen dat zijn wagentje niet
meer verzekerd was. Wat nu? U bent bij ons wel verzekerd
voor uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid, maar geldt die
verzekering dan enkel voor uw eigen voertuig?

Op weg naar huis ziet u uw buurman aan de kant van de
weg staan, voorovergebogen over de rokende motor van zijn
wagen. ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’, denkt
u, en u biedt uw buurman aan zijn auto naar huis te slepen.
In een scherpe bocht rijdt u echter iets te hard, zodat de
auto van uw buur begint te slingeren en per ongeluk een
bromfietser raakt. Over pech gesproken!
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Gelukkig voor u breiden wij onze waarborgen uit tot de aansprakelijkheid voor het niet-verzekerde vervangingsvoertuig
dat aan een derde toebehoort en bestemd is voor hetzelfde
gebruik. Gedurende 30 dagen vanaf de dag waarop uw voertuig om welke reden ook definitief of tijdelijk onbruikbaar
is, verzekeren wij zowel de aansprakelijkheid van uzelf als
van uw echtgeno(o)t(e) en van alle personen die gebruikelijk
met u samenwonen en die de leeftijd hebben bereikt om het
voertuig te mogen besturen.

Geen nood: wij verzekeren uw voertuig als het toevallig een
ander voertuig sleept dat pech heeft. De schade aan het
gesleepte voertuig vergoeden wij trouwens eveneens.
Breekt het touw of de ketting waarmee het andere voertuig
wordt gesleept? U kunt op ons rekenen, want wij verzekeren
ook de aansprakelijkheid van de persoon die het sleepmateriaal levert.
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Het toevallig bestuurde voertuig
U komt uw beste vriendin tegen in het grootwarenhuis.
Trots vertelt zij over de auto die zij net heeft gekocht en op
het parkeerterrein staat te pronken. ‘Probeer hem eens uit’,
zegt zij, ‘dan merk je meteen wat een machtig gevoel zo’n
machine geeft.’ Zo gezegd, zo gedaan ... En al even prompt
vliegt u uit de bocht tegen een garagepoort. Bij het invullen
van het aanrijdingsformulier komt u tot de vaststelling dat
uw vriendin ‘vergeten’ is de auto te laten verzekeren.
Wij breiden onze waarborgen ook uit tot de aansprakelijkheid voor het niet-verzekerde toevallig bestuurde voertuig
dat aan een derde toebehoort en bestemd is voor hetzelfde
gebruik. Ook voor het toevallig bestuurde voertuig verzekeren wij zowel de aansprakelijkheid van uzelf als van uw
echtgeno(o)t(e) en van alle personen die gebruikelijk met
u samenwonen en die de leeftijd hebben bereikt om het
voertuig te mogen besturen.
Deze waarborguitbreiding geldt echter niet:
– als uw voertuig een taxi, een autobus, een autocar of een
(lichte) vrachtwagen is;
– als de verzekeringnemer of de eigenaar een bedrijf is dat
zijn activiteit uitoefent in de autosector.

De niet-gekoppelde aanhangwagen van maximaal 500 kg
U hebt uw aanhangwagentje van 480 kg op het hellende
parkeerterrein van de doe-het-zelfzaak losgekoppeld. Terwijl
u in de winkel de aankoop van een grote hoeveelheid bakstenen regelt, begint het wagentje een eigen leven te leiden.
Langzaam rolt het de helling af en komt tot stilstand tegen
de auto van een onfortuinlijke klant. Wat nu gedaan?

De kosten door het vervoer van een gewonde persoon
U raakt betrokken in een grote kettingbotsing. De bestuurder van de Audi moet dringend naar het ziekenhuis, maar
de ziekenwagen komt niet opdagen. Er is geen minuut te
verliezen en u besluit zelf de gewonde naar het ziekenhuis
te vervoeren. Achteraf merkt u dat er grote bloedvlekken achtergebleven zijn op uw achterbank. Wie gaat dat betalen?
Hebt u met uw voertuig gratis een door een verkeersongeval
gewonde persoon vervoerd en is daardoor de binnenbekleding beschadigd of vervuild? Wij betalen u de kosten terug
voor reiniging of herstelling.

De borgsom in het buitenland
Op vakantie in het buitenland veroorzaakt u een ernstig
verkeersongeval. De plaatselijke overheid neemt uw voertuig onmiddellijk in beslag en sluit u op in de gevangenis.
Om uw vrijheid en uw voertuig terug te krijgen, moet u een
aanzienlijke som betalen. Gedaan met de vakantiepret?
Wanneer een buitenlandse overheid de rechten van de benadeelden wil vrijwaren en daarom een bedrag eist voor de
opheffing van het beslag op uw voertuig of voor de invrijheidstelling van een verzekerde, schieten wij de geëiste borgsom
voor of stellen wij ons persoonlijk borg tot 61.973,38 EUR
voor uw voertuig en voor alle verzekerden samen.
Heeft de verzekerde zelf reeds de borgsom betaald, dan
stellen wij ons borg in zijn plaats. Indien de overheid onze
borg niet aanvaardt, betalen wij de borgsom terug aan de
verzekerde.
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Wij verzekeren de niet-gekoppelde aanhangwagen van
maximaal 500 kg voorzover hij de nummerplaat draagt die
vermeld staat op de ‘groene kaart’ van uw voertuig. Bezit u
een dergelijke aanhangwagen, dan hoeft u ons hiervan niet
op de hoogte te brengen.

De waarborgbeperkingen
De Modelovereenkomst voorziet dat wij bepaalde schadelijders niet moeten vergoeden. Het gaat hier onder meer om:

Wij vergoeden onder meer niet:

– de persoon die door zijn fout het ongeval heeft veroorzaakt;

– de schade door of aan vervoerde goederen, met uitzondering van kleding en bagage;

– uzelf, de bestuurder, de eigenaar, de persoon die met uw
toestemming de bewaring heeft over uw voertuig, uw of
hun echtgeno(o)t(e) en de inwonende en door u of hen
onderhouden bloed- en aanverwanten in rechte lijn, als
zij enkel stoffelijke schade hebben geleden.

– de schade als gevolg van de deelname aan toegelaten
wedstrijden;

Deze stoffelijke schade vergoeden wij wel als zij het gevolg
is van een gebrek aan uw voertuig. Voorzover geen andere
verzekeraar deze stoffelijke schade vergoedt, vergoeden wij
deze stoffelijke schade eveneens wanneer u kunt bewijzen
dat er geen sprake is van frauduleuze samenwerking tussen
de schadelijder en de aansprakelijke.

– de schade aan het verzekerde voertuig;

– de schade die vergoed wordt overeenkomstig de wetgeving over de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake
de kernenergie;
– de schade van de zwakke weggebruiker die ouder is dan
14 jaar, als zijn onverschoonbare fout de enige oorzaak
was van het ongeval;
– de boeten en gerechtskosten in strafzaken.
Is uw voertuig gestolen, dan verzekeren wij de aansprakelijkheid van de dief en de heler niet.

DE VERGOEDINGEN
Voor een doeltreffende regeling moet u ons bij schade zo vlug mogelijk op de hoogte brengen. Informeer ons
zo uitgebreid mogelijk en gebruik het Europees aanrijdingsformulier dat u van ons hebt gekregen. Hoe meer
informatie wij krijgen, hoe vlugger wij uw schadegeval kunnen afhandelen. Stuur de brieven die u krijgt in
verband met het ongeval aan ons door. Wij doen dan wel het nodige.
Onze waarborgen zijn onbeperkt.
Enkel bij brand, ontploffing en schade door een kernongeval dat niet gedekt is door de wetgeving inzake de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake de kernenergie,
vergoeden wij voor stoffelijke schade per schadegeval tot
1.239.467,62 EUR.
Bij schade aan kleding en bagage vergoeden wij tot
2.478,94 EUR per vervoerde persoon.
Wanneer wij een tegenpartij vergoeden, betekent dit niet dat
wij aansprakelijkheid erkennen.

Wij zullen u nooit lastigvallen met een terugvordering bij
onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke onjuiste mededeling en bij afwezigheid van een geldig schouwingsbewijs.
Bovendien treden wij in de rechten van de zwakke weggebruikers tegen de aansprakelijke derden.
Wij vragen u wel een deel van onze uitgaven terug, tot maximaal 148,74 EUR, indien uw voertuig onderworpen is aan
het bonus-malusstelsel en bestuurd wordt door een persoon
jonger dan 23 jaar.
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Wanneer wij de benadeelden hebben vergoed, hebben wij
in de gevallen die worden vermeld in de Modelovereenkomst het recht om gedeeltelijke of volledige terugbetaling te vragen van de door ons betaalde vergoedingen en
gerechtskosten.
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ALLERLEI
Onze waarborgen gaan in vanaf de datum vermeld op de
‘groene kaart’ die u van ons krijgt.
De premie moet op de vervaldag worden vooruitbetaald.
Bij niet-betaling van de premie kunnen wij de waarborgen
schorsen of de polis opzeggen.

Behalve bij opzegging ten minste 3 maanden vóór het
verstrijken van de verzekeringsperiode heeft de opzegging
uitwerking na één maand.
Zodra u onze waarborgen niet langer geniet, vragen wij u ons
de ‘groene kaart’ terug te sturen.

De Modelovereenkomst voorziet dat uw premie gekoppeld
is aan uw bonus-malusgraad. Voor de goede chauffeur betekent dit een aanzienlijke beloning.

Gelieve ons elke adreswijziging dadelijk mee te delen, want
wij sturen de voor u bestemde mededelingen rechtsgeldig
naar het laatste door ons gekende adres.

U kunt de polis onder meer opzeggen:

Het Belgisch recht is van toepassing.

– ten minste 3 maanden vóór het einde van elke verzekeringsperiode;
– na aangifte van een schadegeval.
Wij kunnen de polis opzeggen:
– ten minste 3 maanden vóór het einde van elke verzekeringsperiode;
– wanneer u de premie niet betaalt;
– na aangifte van een schadegeval;
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– indien u failliet gaat of overlijdt.
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Bent u toch niet helemaal tevreden of hebt u
een opmerking?
Mercator Verzekeringen nv
Maatschappelijke zetel Antwerpen
Desguinlei 100
2018 Antwerpen
België
Tel.: 03 247 21 11
Fax: 03 247 27 77
Contact Center Gent
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 14.0201
9050 Gent (Ledeberg)
Tel.: 03 247 21 11
Fax: 03 247 27 77
RPR Antwerpen
BTW BE 0400.048.883
KBC 410-0000711-55
IBAN: BE31 4100 0007 1155
BIC: KREDBEBB
Lid van de Bâloise-Groep
www.mercator.be
0096-2001A0000.05-01022002

Laat het ons weten, dan kunnen wij onze
diensten verder verbeteren en u helpen.
U kunt ons bellen (078 155 056) of mailen
(ombudsdienst@mercator.be).
U kunt uw klacht ook kenbaar maken aan:
Ombudsdienst Verzekeringen vzw
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
info@ombudsman.as
U behoudt natuurlijk ook het recht om
naar de rechtbank stappen.

Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met CBFA-nr. 24.941 A om de tak 10 ‘BA Motorvoertuigen’ te beoefenen (KB van 04/07/1979 - BS van 14/07/1979) – 2001.MOT.01.09.10-CUM

Wij doen elke dag ons best om u een optimale
service te bieden.

