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ALGEMENE VOORWAARDEN

Mededeling
Behoudens andersluidend beding wordt de verzekering van het motorrijtuig beheerd door de Algemene
Voorwaarden voor de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen en door de bepalingen welke volgen.
Nochtans heeft enkel de Verzekeringnemer of de door hem in de Bijzondere Voorwaarden aangeduide
begunstigde, met uitsluiting van elk ander persoon betiteld als “verzekerde” of “benadeelde” het recht
schadeloosstelling te vorderen en vergoeding te ontvangen die voortspruiten uit onderhavige waarborgen.
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1. Verzekerd voertuig
Het motorrijtuig omschreven in de bijzondere voorwaarden van huidig
contract.

1.1. Verzekerd voertuig

De aanhangwagens of opleggers, indien aangegeven in de bijzondere
voorwaarden.
Het tijdelijk vervangingsvoertuig, dit wil zeggen het voertuig dat het
omschreven motorrijtuig vervangt tijdens de periode dat dit laatste
onbruikbaar is en dit gedurende een periode van maximaal 30 dagen, te
rekenen vanaf de datum dat het omschreven motorrijtuig onbruikbaar
wordt en voor zover het dezelfde aard en bestemming heeft en niet
toebehoort aan de verzekeringnemer, de toegelaten bestuurder of hun
gezinsleden.

2. Verzekerde waarde

2.1. Verzekerde
waarde

De verzekerde waarde wordt aangegeven, op eigen verantwoordelijkheid,
door de verzekeringnemer en is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Zij omvat :
1.

De cataloguswaarde van het omschreven motorrijtuig plus de waarde
van de gekozen opties en toebehoren, op het ogenblik van de eerste
ingebruikneming. Deze waarde geldt als basis voor de
premieberekening.

2.

De toebehoren, niet begrepen in de aangegeven waarde, zijn
verzekerd tot beloop van 500 EUR en dit op basis van de prijs van de
aankoopfaktuur. Toebehoren dat deze waarde overschrijdt kan
verzekerd worden mits voorafgaandelijke aangifte aan de
Maatschappij. De Maatschappij is vrij om de verzekering van
laatstvermeld toebehoren al dan niet te aanvaarden en kan hiervoor
premieverhoging vragen.

3.

Voormelde waarden dienen te worden aangeven zonder rekening te
houden met kortingen en exclusief taksen.

4.

Het door de Maatschappij erkend antidiefstalsysteem is zonder
aangifte aan de Maatschappij gedekt tot beloop van de aankoopprijs,
zelfs indien de plaatsing ervan niet vereist is door de Maatschappij.

5.

De verzekerde waarde van de aanhangwagens of opleggers is gelijk
aan de aankoopprijs zonder BTW.

6.

De verzekerde waarde van het tijdelijk vervangingsvoertuig is beperkt
tot de aangegeven waarde van het omschreven motorrijtuig.
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3. Vrijstelling
In de bijzondere voorwaarden wordt vermeld welk deel van de schade
ten laste van de verzekerde blijft. De vrijstelling wordt afgetrokken van
het bedrag van de schadevergoeding, na eventuele toepassing van
de evenredigheidsregel.

3.1. Vrijstelling

4. Onderverzekering
Er is onderverzekering indien de verzekerde waarde kleiner is dan de
som van de onder 2 bepaalde waarden. In geval van onderverzekering
wordt de evenredigheidsregel toegepast, dit wil zeggen dat de door de
Maatschappij verschuldigde vergoeding verminderd wordt volgens de
verhouding tussen de verzekerde waarde en de som van de hierboven
verzekerde waarden.

4.1. Onderverzekering

5. Verplichtingen bij schadegeval
5.1. Verplichtingen
schadegeval

bij Ieder schadegeval moet zo vlug mogelijk nadat het is voorgevallen

schriftelijk of telegrafisch aan de Maatschappij of aan elke met dat doel in
de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon worden aangegeven.

6. Raming van schade
6.1. Raming van schade

De schade wordt gezamenlijk geraamd door de Maatschappij en de
verzekerde of door hun afgevaardigden. Indien partijen het niet eens
kunnen worden over de omvang van de schade stellen zij gezamenlijk
een derde deskundige aan die beslist. Zo nodig zal voor deze aanstelling
een beroep worden gedaan op de bevoegde rechtbank, op verzoek van
de meest gerede partij.
Elke partij draagt de kosten en erelonen van zijn deskundige(n). De
kosten en erelonen van de derde deskundige worden door beide partijen,
ieder voor de helft, gedragen.

7. Vergoeding van schade
7.1. Gedeeltelijke schade

1.

Er is sprake van gedeeltelijke schade wanneer de schade aan
het verzekerde voertuig geen totaal verlies, zoals hieronder
gedefinieerd, tot gevolg heeft.

2.

Bij gedeeltelijke schade is het schadebedrag gelijk aan de
herstellingskosten, desgevallend verminderd met de vrijstelling,
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vermeerderd met de niet recupereerbare BTW. De vergoeding
van de niet recupereerbare BTW zal slechts geschieden op
voorlegging van de herstellingsfactuur of van de aankoopfactuur
van een vervangingsvoertuig.

7.2. Totaal verlies

1.

Er is sprake van totaal verlies
a)

Wanneer het voertuig technisch onherstelbaar is

b)

Wanneer de kosten van de herstelling, exclusief BTW,
meer bedragen dan de werkelijke waarde van het
verzekerde voertuig, exclusief BTW, na aftrek van de waarde
van het wrak.

c)

In geval van diefstal, wanneer het verzekerde voertuig niet
wordt teruggevonden binnen de dertig dagen volgend op de
datum van de aangifte aan de Maatschappij.

2.

Het bedrag van de schade wordt vastgesteld op basis van ofwel
de aangenomen waarde, ofwel de werkelijke waarde, zoals
hieronder gedefinieerd, volgens de in de bijzondere voorwaarden
vermelde formule.

3.

Voor de aanhangwagen, oplegger en het toebehoren, niet
begrepen in de aangegeven waarde, wordt het bedrag van de
schade vastgesteld op basis van de werkelijke waarde.

4.

Bij totaal verlies van het toebehoren, niet begrepen in de
aangegeven waarde, zal rekening gehouden worden met een
afschrijving van 1% per maand sinds de aankoopdatum.

8. Formule werkelijke waarde
8.1. Formule
waarde

werkelijke Dit is de waarde van het voertuig onmiddellijk voor het schadegeval,
vastgesteld door deskundigen.

9. Formule aangenomen waarde
9.1. Formule
waarde

aangenomen Dit is de aangegeven waarde van het omschreven motorrijtuig,

verminderd met een maandelijks afschrijvingspercentage van 1% per
begonnen maand, vanaf de zevende maand volgend op de eerste
inverkeerstelling van het voertuig.
Indien de berekening volgens de aangenomen waarde lager is dan de
werkelijke waarde, wordt de verzekerde vergoed op basis van de
werkelijke waarde.
Vanaf de 48ste maand volgend op de eerste inverkeerstelling zal de
vergoeding altijd in werkelijke waarde gebeuren.
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10. Algemene uitbreidingen
10.1. Algemene uitbreidingen

De tussenkomst van de Maatschappij wordt uitgebreid tot :
1.

De normale, bewezen en noodzakelijke sleepkosten ten gevolge
van een verzekerd schadegeval tot een maximum van 500 EUR.

2.

De kosten voor het uit elkaar nemen voor het maken van de
kostenraming , de kosten van de voorlopige stalling tot de sluiting
van de expertise en dit tot een maximum van 500 EUR op
voorwaarde dat deze kosten het rechtstreekse gevolg zijn van
een verzekerd schadegeval.

3.

De kosten voor dringende en noodzakelijke voorlopige
herstellingen om met het voertuig nog te kunnen rijden tot beloop
van 375 EUR zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke
expertise vereist is en mits voorlegging van een gedetailleerde
herstellingsfactuur.

11. Duur van de overeenkomst
11.1. Duur
van
overeenkomst

de Zie Bijzondere Voorwaarden. Er is geen taciete hernieuwingclausule
in de huidige contract.

12. Subrogatie
12.1. Subrogatie

De maatschappij die de schadevergoeding betaald heeft treedt ten
belope van het bedrag van die vergoeding in de rechten van de
verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden.
Behoudens kwaad opzet heeft de Maatschappij geen verhaal op de
bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn, de
echtgenoot en de aanverwanten in rechte lijn van de verzekerde,
noch op de bij hem inwonende personen, zijn gasten en zijn
huispersoneel.

13. De waarborgen
13.1. Stoffelijke schade

Vergoeding van de schade die aan het omschreven motorrijtuig
veroorzaakt is tengevolge van :
1.

Een ongeval,dit wil zeggen een plotse gebeurtenis die
onopzettelijk en onvoorzienbaar is voor de verzekerde, zoals
een aanrijding, kanteling, val, schok.

2.

Een daad van vandalisme of kwaadwilligheid, op voorwaarde dat
48 uur na de vaststelling ervan klacht werd neergelegd bij de
bevoegde gerechtelijke- of politieoverheid.
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13.2. Specifieke uitsluitingen

1.

Schade veroorzaakt door een gebrek aan smeermiddelen of
koelvloeistof

2.

Schade aan de banden die niet gelijktijding is gebeurd met
andere gewaarborgde schade

3.

Schade aan de onderdelen van het voertuig door slijtage of
klaarblijkelijk slecht onderhoud, of fabricatiefout.

4.

Schade veroorzaakt door het deelnemen aan snelheids,
regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden.

5.

Schade veroorzaakt door dieren die in het verzekerd voertuig
vervoerd worden

6.

Schade die uitsluitend het gevolg is van overbelasting van het
verzekerde voertuig

7.

Schade veroorzaakt tengevolge van oorlog, oproer, staking of
gewelddaden met een collectieve drijfveer

8.

Schade veroorzaakt door een wijziging in de atoomkern en de
productie van ioniserende stralingen

9.

Schade veroorzaakt door brand, natuurkrachten, aanrijding van
dieren of glasbreuk

10. Schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekeringnemer of de
toegelaten bestuurder
11. De intresten en eventuele waardevermindering na herstelling
12. Schade veroorzaakt door een persoon die in opdracht
onderhouds- of herstellingswerken aan het verzekerde voertuig
uitvoert.
13. Schade veroorzaakt door een bestuurder die zich bevond in een
staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie of in een
gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van
producten andere dan alcoholische dranken.
De Maatschappij zal haar tussenkomst wel verlenen wanneer de
Verzekeringnemer van deze feiten niet in kennis was. In dit geval
heeft de Maatschappij wel het recht de schade te verhalen op de
bestuurder. De Maatschappij zal tevens tussenkomst verlenen
wanneer de bestuurder kan aantonen dat er geen oorzakelijk verband
bestaat tussen deze staat en de schade.

13.3. Brandschade

1.

Vergoeding van de schade aan het omschreven motorrijtuig die
veroorzaakt werd door brand, ontploffing, blikseminslag of
blussingswerken na brand.

2.

Specifieke uitsluitingen
a)

Schade veroorzaakt door een lading van ontvlambare,
ontplofbare of bijtende stoffen die in het verzekerd voertuig
vervoerd worden

b)

De schade veroorzaakt door kortsluiting zonder vlammen

c)

De schade veroorzaakt tengevolge van oorlog, oproer,
staking of gewelddaden met een collectieve drijfveer
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13.4. Diefstal

Vergoeding van de schade aan het verzekerde voertuig veroorzaakt
door :
diefstal of poging tot diefstal
verduistering, misbruik van vertrouwen of oplichting
daden van vandalisme of kwaadwilligheid gepleegd bij een diefstal,
een poging tot diefstal, verduistering, misbruik van vertrouwen of
oplichting.
Op straffe van verval van waarborg, dient de verzekerde onmiddellijk
aangifte te doen bij de bevoegde gerechtelijke overheid of politie.
Indien het gestolen voertuig na het verstrijken van 30 dagen die
volgen op de aangifte van het schadegeval wordt teruggevonden, kan
de verzekeringnemer, mits terugbetaling van de ontvangen
schadevergoeding, het voertuig terugnemen ofwel het voertuig
afstaan aan de Maatschappij en de vergoeding behouden. De
gebeurlijke herstellingskosten blijven ten laste van de Maatschappij.
Specifieke uitsluitingen
diefstallen gepleegd door of met medeplichtigheid van familieleden of
werknemers van de verzekeringnemer, personen aan wie het
voertuig werd toevertrouwd, alsmede de houders ervan
diefstallen gepleegd terwijl de portieren of de koffer van het voertuig
niet waren gesloten
diefstallen gepleegd terwijl het dak of een venster niet dicht was
diefstallen gepleegd terwijl de contactsleutel in of op het voertuig was
gelaten
diefstal van mobilofoonhoorns

13.5. Natuurkrachten

13.6. Glasbraak

Vergoeding van schade aan het verzekerde voertuig veroorzaakt door
:
1.

de onvoorziene en aantoonbare aanraking met wild of vrij
loslopende huisdieren

2.

neerstorting van rotsen, steenval, grondverschuiving- of
verzakking, druk van sneeuw- of ijsmassa, lawine, storm, orkaan,
hagel, aardbeving, vulkaanuitbarsting, overstroming of vloedgolf

Het voorwerp van deze waarborg is de terugbetaling van bewezen
herstellingskosten tengevolge het breken, barsten en springen van
voor-, zij- en achteruiten en van het glasgedeelte van het schuifdak
van het verzekerde voertuig.
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14. Persoonsgegevens
14.1. 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
verzekeringstussenpersonen, verzekeraars en herverzekeraars,
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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
Persoonlijke Informatie verzamelen, gebruiken en bekendmaken,
vindt
u
in
ons
volledige
Privacybeleid
via:
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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.
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