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1. Begripsbepalingen 

1.1. De verzekerden 
Onder verzekerden verstaat men: 

1. De verzekeringsnemer, de eigenaar of iedere gemachtigde houder of 
bestuurder van het verzekerd voertuig. 

2. De samenwonende echtgenoot levensgezel evenals hun bloed- en 
aanverwanten in rechtstreekse lijn die bij hen inwonen en door hen 
onderhouden worden. 

Wanneer het verhaal voor wat betreft de materiële, lichamelijke schade 

van de vervoerde personen, evenwel gericht is tegen de bestuurder, een 

inzittende van het verzekerd voertuig, dan is de waarborg afhankelijk van 

het bestaan van een contract “Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid 

Motorrijtuigen”, dat de geleden schade daadwerkelijk dekt en waarvan de 

waarborgen niet zijn opgeschort. 

1. De personenandere dan deze vermeld in 1) en 2), die zonder 
winstbejag worden vervoerd, overeenkomstig de contractuele 
voorgeschreven bepalingen die in voege zijn. Er is evenwel geen 
waarborg wanneer die personen rechten kunnen laten gelden, wel de 
ene tegen de andere, wel tegen iemand die vermeld sub 1) en 2). 

Wanneer een verzekerde die deze waarborg geniet overlijdt, worden zijn 

rechten overgedragen aan zijn niet van tafel en bed feitelijk gescheiden 

echtegenoot, zijn ascendenten en descendenten. 

1.2. De derden 
Onder derden verstaat men alle andere personen dan de verzekerden. 

1.3. Het verzekerd 
motorrijtuig 

Onder verzekerd voertuig verstaat men uitsluitend: 

1. Het omschreven voertuig 

2. Een motorrijtuig dat tot dezelfde categorie behoort als het 
omschreven voertuig, dat toebehoort aan een derde en bestuurd 
wordt door de verzekeringsnemer, zijn samenwonende echtgenoot of 
levensgezel, hun kinderen die bij hen inwonen en de wettelijke leeftijd 
bereikt hebben om een motorrijtuig te besturen. 

a) wanneer dit voertuig gedurende een periode van maximum 30 

dagen het omschreven voertuig vervangt dat om welke reden 

ook, definitief of tijdelijk onbruikbaar zou zijn, deze periode begint 

op de dag waarop het onbruikbaar wordt. 

b) wanneer dit voertuig bij gelegenheid wordt bestuurd, zelfs terwijl 

het omschreven voertuig in gebruik is. 

3. Bij overdracht van eigendom van het omschreven voertuig, blijven de 
waarborgen behouden voor het nieuw voertuig, gedurende 16 dagen 
vanaf de overdracht, zonder dat er enige formaliteit dient vervuld te 
worden, indien het nieuwe voertuig zelfs ongeoorloofd onder het 
inschrijvingsmerk van het overgedragen voertuig rijdt. 

De dekkingen b) en c) zijn van aanvullende aard. 

 



 

AIG Europe S.A. is een vennootschap naar Luxemburgs recht (RCS  n° B 218806). Maatschappelijke zetel te 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-

1855, Luxemburg. Verzekeraar met vergunning van het Luxemburgs Ministerie van Financiën en onder toezicht van het Commissariat aux 

Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, GH Luxemburg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.  

 

Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. RPR Brussel - BTW BE 0692.816.659, ingeschreven bij de Nationale Bank 

van België (NBB) onder het nummer 3084. De NBB is gevestigd te de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be.  

 

U vindt onze Privacy en AssurMifid Policy op www.aig.be 

2. Doel van de verzekering 

2.1. Verdediging in strafzaken 
De maatschappij neemt de kosten en erelonen voor haar rekening om 

de verdediging in strafzaken voor de verzekerden waar te nemen in 

verband met de inbreuken op de wetten en verordeningen 

betreffende de politie van het wegverkeer en in verband met de 

misdrijven van onvrijwillige doding, verwondingen door 

onvoorzichtigheid ten gevolge van het gebruik van het verzekerd 

voertuig. 

2.2. Verhaal tegen de 
aansprakelijke derden 

De maatschappij neemt de kosten en erelonen voor haar rekening om 

– op minnelijke gerechtelijke wijze -  een verhaal te nemen tegen de 

derde die aansprakelijk is voor het schadegeval waarbij het verzekerd 

voertuig betrokken is, ten einde schadeloosstelling van de door de 

verzekerden geleden materiële en lichamelijke schade te bekomen. 

2.3. Insolventie van derden 
De maatschappij vergoedt de schade door de verzekerden geleden 

en die recht geeft op de waarborg Verhaal op de aansprakelijke 

derden: 

1. wanneer die schade is veroorzaakt door geïdentificeerde en als 
insolvent erkende derden, 

2. en in de mate dat er geen enkele openbaar privéorganisme 
debiteur kan verklaard worden. 

De schadeloosstelling wordt gestort onder aftrek van een franchise 

van EUR 615 per schadegeval. 

In de mate van haar tussenkomst treedt de maatschappij in de 

rechten van de verzekerde tegenover iedere aansprakelijke derde. 

2.4. Contractuele geschillen 
Indien het omschreven voertuig behoort tot de categorie Toerisme en 

Zaken, neemt de maatschappij de kosten en erelonen voor haar 

rekening om jegens een derde aansprakelijke – op minnelijke 

gerechtelijke wijze – de belangen van de verzekerden te behartigen 

bij geschillen van contractuele aard, met uitzondering van deze eigen 

aan de uitvoering van de verzekeringscontracten van het omschreven 

voertuig. 

2.5. Administratieve geschillen 
Indien het omschreven voertuig behoort tot de categorie Toerisme en 

zaken, neemt de maatschappij de kosten en erelonen voor haar 

rekening om – op minnelijke gerechtelijke wijze – de belangen van de 

verzekerden te behartigen in procedures van administratieve 

geschillen op het gebied van inschrijving, belastingen op de 

inverkeerstelling en de technische controle van het omschreven 

voertuig. 
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3. Verzekerde bedragen 

3.1.  
Elk van de waarborgen omschreven in de artikelen 5, 6, 8 en 9 worden 

toegestaan tot het beloop van EUR 12.500 per schadegeval. 

Deze omschreven in artikel 7 wordt toegestaan tot EUR 6.250 per 

schadegeval. 

In geval het verzekerd bedrag ontoereikend is, zullen de 

verzekeringsnemer, zijn samenwonende echtgenoot of levensgezel en 

hun kinderen de voorrang hebben op de andere verzekerden. 

 

 

4. Verzekeringsgebied 

4.1.  
De verzekering is verworven in alle landen waar de verplichte 

verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen van het 

verzekerde voertuig van toepassing is. 

 

 

5. Tussenkomst modaliteiten 

5.1.  
Bij een schadegeval worden de verzekerden verzocht om aangifte in 

te vullen en op te sturen naar: 

AIG Europe S.A. 

Dienst Schade Auto 

Pleinlaan 11 

1050 Brussel 

5.2.  
De verzekerden en AIG Europe SA. onderzoeken samen de te nemen 

maatregelen. Zo nodig onderneemt AIG Europe S.A. de nodige 

stappen om tot een minnelijke schikking te komen. Te dien einde 

wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat AIG Europe S.A. geen enkel 

voorstel tot transactie aanvaardt zonder voorafgaand akkoord van de 

verzekerden. 

5.3.  
Wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke 

administratieve procedure en telkens wanneer er een 

belangenconflict met de maatschappij ontstaat, zijn de verzekerden 

vrij in keuze van een advocaat (van iedere andere persoon die de 

vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure 

toepasselijke wet) om hun belangen te verdedigen, te 

vertegenwoordigen of te behartigen, zij verbinden er zich echter toe 

om eerst met AIG Europe S.A. in contact te treden. 

5.4.  
Bij verschil van mening met AIG Europe S.A. over de gedragslijn die 

zal gevolgd worden voor de regeling van het schadegeval en 

onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, 

hebben de verzekerden het recht een advocaat van hun keuze te 

raadplegen (en dit na betekening door AIG Europe S.A. van diens 
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standpunt, van diens weigering om de stelling van de verzekerden te 

volgen). 

Zo de advocaat het standpunt van AIG Europe S.A. bevestigt, wordt 

aan de verzekerden de helft terugbetaald van de kosten van 

honoraria van deze raadpleging. 

Indien tegen het advies van deze advocaat de verzekerden op hun 

kosten een procedure beginnen en een beter resultaat bekomen dan 

wat ze zouden hebben bekomen indien ze het standpunt van AIG 

Europe S.A. zouden hebben gevolgd, dan komt deze laatste – binnen 

de grenzen van de artikelen 5, 6, 8 en 9 – tussen in de gedane kosten 

evenals in de som van kosten en honoraria van de raadpleging. 

Indien de advocaat de stelling van de verzekerden bevestigt, is AIG 

Europe S.A., ongeacht de afloop van de procedure, ertoe gehouden 

haar waarborg te verlenen en de verzekerden krijgen de kosten van 

de procedure terugbetaald met inbegrip van de kosten en de 

honoraria van de raadpleging. 

5.5.  
De vrije keuze van advocaat zoals bepaald in de artikelen 5.3 en 5.4 

is aan de volgende beperkingen onderworpen: 

1. AIG Europe S.A. is echter slechts gehouden om tussen te komen 
in de kosten van één advocaat. Indien de verzekerden 
veranderen van advocaat zijn de kosten en honoraria van de 
daaropvolgende advoca(a)t(en) ten laste van de verzekerden. 
Deze beschikking is echter niet van toepassing in geval van 
overlijden of stopzetting van de activiteiten van de initieel 
gekozen advocaat indien de verandering van advocaat een 
gevolg is van omstandigheden buiten de wil van de verzekerden. 

2. Indien de verzekerden een beroep doen op een advocaat die niet 
ingeschreven is bij de balie van het rechtsgebied van het 
bevoegde Beroepshof, worden de daaruit volgende bijkomende 
kosten en honoraria niet uitbetaald. 
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6. Gevallen van niet-verzekering 

6.1.  
Zijn van de waarborgen uitgesloten: 

1. De boetes en transacties met het Openbaar Ministerie, de kosten 
met betrekking tot ademtesten en de bloedanalyse. 

2. De kosten en erelonen voor de rechtsvordering wanneer het 
schadebedrag dat dient verhaald in hoofdsom minder bedraagt 
dan EUR 370. 

3. De geschillen die dienen voorgelegd aan het Hof van Cassatie, 
wanneer het bedrag van de schade in hoofdsom minder bedraagt 
dan EUR 3.715. 

4. De geschillen waarvoor de verzekerden opzettelijk valse of 
onvolledige verklaringen hebben afgelegd, die van aard zijn de 
mening van de maatschappij over het verdere verloop van het 
schadegeval te wijzigen. 

De schadegevallen: 

a) die zich voordoen bij oorlog, met inbegrip van burgeroorlog, 

en elke collectieve gewelddaad, al dan niet gepaard gaande 

met rebellie tegen de overheid, tenzij de verzekerde het 

bewijs levert dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen 

die gebeurtenissen en de geleden schade; 

b) veroorzaakt verzwaard door gebeurtenissen van atomische 

radioactieve oorsprong ; 

c) die zich voordoen terwijl het voertuig verhuurd (met 

uitzondering van het contract, waarbij deze waarborg werd 

onderschreven met betrekking tot een voertuig dat 

toebehoort aan een verhuurfirma) of opgeëist is ; 

d) voor dewelke de maatschappij,  krachtens artikel 25 van de 

algemene voorwaarden van de verzekering van de 

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (titel I), een verhaal zou 

kunnen uitvoeren 

5. De gevallen waarvoor de verzekerde zonder schadegeval 
vervolgd wordt voor dronkenschap of alcoholintoxicatie. 
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7. Persoonsgegevens 
 

7.1. Persoonsgegevens 
Hoe wij gebruik maken van Persoonlijke Informatie  

Wij, AIG Europe, streven ernaar de privacy van klanten, verzekerden 

en andere zakelijke contacten te beschermen.  

 

‘Persoonlijke Informatie’ identificeert u en heeft betrekking op u of 

andere personen (bijv. uw partner of andere gezinsleden). Als u 

Persoonlijke Informatie over een ander persoon verstrekt, moet u 

(tenzij wij anderszins zijn overeengekomen) deze persoon informeren 

over de inhoud van deze verklaring en ons Privacybeleid en (indien 

mogelijk) zijn/haar toestemming verkrijgen voor het delen van 

zijn/haar Persoonlijke Informatie met ons. 

 

De soorten Persoonlijke Informatie die wij verzamelen en waarom – 

Afhankelijk van onze relatie met u kan verzamelde Persoonlijke 

Informatie het volgende omvatten: contactinformatie, financiële 

informatie en accountinformatie, kredietinformatie en 

kredietwaardigheid, gevoelige informatie betreffende gezondheid of 

medische conditie (verzameld met uw toestemming waar dat door de 

toepasselijke wet vereist is) alsook andere Persoonlijke Informatie die 

u verstrekt of die wij in verband met onze relatie met u verzamelen. 

Persoonlijke Informatie kan om de volgende doeleinden gebruikt 

worden: 

 

• Beheer van verzekeringscontracten, bv. communicatie, het 

verwerken en behandelen van schades en betalingen; 

• Het beoordelen van en het maken van beslissingen over het 

verstrekken van dekking, de verzekeringsvoorwaarden en de 

schaderegeling; 

• Ondersteuning en advies betreffende medische en reiszaken; 

• Beheer van onze commerciële activiteiten en IT-infrastructuur; 

• Voorkoming, detectie en onderzoek van misdrijven, bv. fraude en 

witwaspraktijken; 

• Instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 

• Naleving van wet- en regelgeving (waaronder naleving van wetten 

en voorschriften buiten het land waar u gevestigd bent); 

• Monitoren en opnemen van telefoongesprekken voor kwaliteits-, 

trainings- en beveiligingsdoeleinden; 

• Marktonderzoek en analyse; 

• (Interne) audit. 

 

Gevoelige Persoonlijke Informatie – In verband met het verstrekken 

van verzekeringen en schadebeheer, zullen wij bepaalde Gevoelige 

Persoonlijke Informatie betreffende uw gezondheid en medische 

toestand verzamelen, en delen. We zullen dit doen mits uw 

uitdrukkelijk akkoord of indien anders toegestaan door de wet.  

 

Delen van Persoonlijke Informatie - Persoonlijke Informatie mag voor 

de bovenstaande doeleinden gedeeld worden met de ondernemingen 

in onze groep en derde partijen (zoals makelaars en andere 
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verzekeringstussenpersonen, verzekeraars en herverzekeraars, 

kredietinformatiebureaus, medische deskundigen en andere 

dienstverleners). Indien vereist door wetten en voorschriften, zal 

Persoonlijke Informatie gedeeld worden met andere derde partijen 

(inclusief overheidsinstanties). Persoonlijke Informatie (inclusief 

informatie over lichamelijke schade) kan worden opgeslagen in 

schaderegisters die met andere verzekeraars gedeeld kunnen 

worden. Persoonlijke Informatie mag gedeeld worden met mogelijke 

overnemers  en overnemers en mag overgedragen worden bij de 

verkoop van ons bedrijf of de overdracht van onze activa. 

 

Internationale doorgifte - Omwille van het wereldwijde karakter van 

onze activiteiten, kan uw Persoonlijke Informatie worden 

doorgegeven aan partijen die gevestigd zijn in andere landen 

(inclusief de Verenigde Staten, China, Mexico, Maleisië, de Filipijnen, 

Bermuda en andere landen waar de 

gegevensbeschermingswetgeving verschilt van de wetgeving in het 

land waar u gevestigd bent). Bij een dergelijke doorgifte zullen wij 

altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonlijke 

Informatie afdoende beveiligd en verstuurd wordt in overeenstemming 

met de vereisten van de gegevensbeschermingswetgeving. Verdere 

informatie over internationale doorgiften vindt u in ons Privacybeleid 

(zie hieronder). 

 

Beveiliging van Persoonlijke Informatie – Passende technische en 

fysieke beveiligingsmaatregelen worden gebruikt om uw Persoonlijke 

Informatie veilig en beveiligd te houden. Wanneer wij Persoonlijke 

Informatie leveren aan een derde partij (inclusief onze 

dienstverleners) of een derde partij gebruiken om namens ons 

Persoonlijke Informatie te verzamelen, dan zal de derde partij 

zorgvuldig geselecteerd en vereist worden om passende 

beveiligingsmaatregelen te nemen. 

 

Uw rechten – U hebt een aantal rechten onder de 

gegevensbeschermingswetgeving in verband met ons gebruik van 

Persoonlijke Informatie. Het kan zijn dat deze rechten slechts in 

bepaalde omstandigheden van toepassing zijn en aan bepaalde 

uitzonderingen onderworpen zijn. Deze rechten kunnen onder andere 

zijn een recht op toegang tot Persoonlijke Informatie, een recht om 

onjuiste gegevens te corrigeren, een recht om gegevens te wissen of 

een verzoek de verwerking van Persoonlijke Informatie te beperken. 

Deze rechten kunnen ook een recht inhouden om uw Persoonlijke 

Informatie naar een andere organisatie over te dragen, een recht om 

bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie, 

een recht om te verzoeken dat bepaalde geautomatiseerde 

beslissingen die wij maken menselijke tussenkomst hebben, een 

recht om uw toestemming in te trekken en een recht om een klacht in 

te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten. Meer informatie over 

uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen vindt u in ons 

Privacybeleid (zie hieronder). 

 

Privacybeleid – Meer informatie over uw rechten en hoe wij uw 



 

AIG Europe S.A. is een vennootschap naar Luxemburgs recht (RCS  n° B 218806). Maatschappelijke zetel te 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-

1855, Luxemburg. Verzekeraar met vergunning van het Luxemburgs Ministerie van Financiën en onder toezicht van het Commissariat aux 

Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, GH Luxemburg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.  

 

Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. RPR Brussel - BTW BE 0692.816.659, ingeschreven bij de Nationale Bank 

van België (NBB) onder het nummer 3084. De NBB is gevestigd te de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be.  

 

U vindt onze Privacy en AssurMifid Policy op www.aig.be 

Persoonlijke Informatie verzamelen, gebruiken en bekendmaken, 

vindt u in ons volledige Privacybeleid via: 

http://www.aig.be/nl/privacybeleid of vraag een exemplaar op door te 

schrijven naar:  Data Protection Officer, AIG Europe, Pleinlaan 11, 

1050 Brussel, of per e-mail naar: dataprotectionofficer.be@aig.com. 

 

 


