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De verzekerden: 

 

1. U als verzekeringnemer en alle personen die met u in gezinsverband samenwonen op 
het adres dat op het polisblad is vermeld; 

2. De eigenaar en de toegelaten bestuurder van het motorrijtuig, vermeld op het polisblad; 
3. De gratis vervoerde passagiers als inzittenden van het motorrijtuig, vermeld op het 

polisblad. Om elk belangenconflict te vermijden, zijn deze passagiers geen verzekerden 
als de bestuurder van het verzekerde voertuig geheel of gedeeltelijk aansprakelijk kan 
zijn.  

Uw erfgenamen zijn ook verzekerd, maar alleen als erfgenaam. Zij zijn niet verzekerd voor 
hun persoonlijke schade.  

Alle andere (rechts)personen zijn derden. 

Het verzekerde voertuig: - Het op het polisblad omschreven motorrijtuig; 
- De gekoppelde aanhangwagen (of caravan) met een MTM van 750 kg en de 

aanhangwagen(s) (of caravans) beschreven op het polisblad; 
- Een motorrijtuig van dezelfde categorie dat aan een derde toebehoort, als  

 dit gedurende een periode van niet meer dan 30 opeenvolgende dagen het 
omschreven rijtuig vervangt dat, om welke reden ook, tijdelijk of definitief 
onbruikbaar zou zijn. De voornoemde periode gaat in de dag waarop het normaal 
verzekerde rijtuig onbruikbaar wordt; 

 als u of een inwonend gezinslid dit toevallig bestuurt (BOB, … ). Uw bedrijfswagen 
of een door een verzekerde gehuurd of geleased motorrijtuig is geen voertuig dat 
toevallig wordt bestuurd.  

De waarborggrens: Dit is het maximumbedrag waarvoor wij tussenkomen in de kosten. In de waarborgtabel ziet 
u welke de waarborggrens is van de verschillende waarborgen.  

Het waarborggebied: 

 

De dekking geldt wereldwijd of in België. In de waarborgtabel ziet u welk waarborggebied van 
toepassing is op de verschillende waarborgen.  

Waarborgtabel 

 

Deze tabel geeft een opsomming van de gewaarborgde sommen per type waarborg. Een 
concreet schadegeval wordt altijd geregeld volgens de bepalingen van de meest specifieke 
waarborg van het getroffen risico.  

 

RISICO’S WAARBORG Grens in € Wachttijd Drempel in €                Gebied Definitie 
  

U en EUROMEX  Euromex waarborg 2.500 / aanleg - -     wereldwijd 1 

       

ALGEMEEN Betalen vrijstelling BA en voorschieten kwijting - - -     wereldwijd 2.1 

 Insolventie 20.000 - -      wereldwijd 2.2 

Borgstelling 20.000 - -      wereldwijd 2.3 

Voorschieten vergoedingen 50.000 - -      wereldwijd  2.4 

Bijstand Commissie slachtoffers opzettelijke gewelddaden - - - België 2.5 

  

VERKEER en VERVOER All-risk Auto 100.000 - -    wereldwijd 3.1 

 Salduz-bijstand 375 - - wereldwijd 3.2 

 Eerherstel 2.500 - - België 3.3 

 Bijstand beroep bevel tot betaling 375 - - België 3.4 

 In- en uitlooprisico 100.000 - -    wereldwijd 3.5 
Preventiewaarborg 150 - -     wereldwijd 3.6 
Repatriëring voertuig 1.500 - -      wereldwijd 3.7 

  

U en EUROMEX  

1. Euromex waarborg Wij betalen de kosten en erelonen van uw advocaat bij een conflict met Euromex: 

- als het conflict gaat over het al dan niet gewaarborgd zijn van een aangegeven geschil;  
- het conflict geen oplossing kreeg, ondanks de tussenkomst van de Ombudsman van de 

verzekeringen; 
- en u definitief gelijk kreeg van een gewone rechtbank.  

Aan de drie voorwaarden moet cumulatief voldaan zijn. Onze tussenkomst en de 
waarborggrens worden verminderd met de verschuldigde rechtsplegingsvergoeding. 

BIJZONDERE VOORWAARDEN ALL-RISK AUTO 
                                                            PARTICULIER 
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ALGEMEEN  (bijkomende voordelen verworven bij een gewaarborgd schadegeval) 

2.1. Betalen vrijstelling BA 
en voorschieten kwijting 

Wij schieten voor, wanneer u ons de originele ondertekende vergoedingskwitantie bezorgt 
die uitgaat van een verzekeraar of een schaderegelaar, gevolmachtigd door een verzekeraar.  

Van zodra de verzekeraar BA van de derde de schade vergoedt, betalen wij de vrijstelling die 
nog door deze derde moet betaald worden. 

2.2. Insolventie Als een geïdentificeerde derde onvermogend blijkt te zijn, dan betalen wij u wat deze derde 
volgens de definitieve gerechtelijke uitspraak moet betalen. Deze waarborg is beperkt tot de 
gevallen van extracontractuele aansprakelijkheid.  

De waarborg is niet van toepassing als de schade het gevolg is van opzettelijke misdrijven, of 
gewelddaden tegen personen, goederen of vermogens. De schade aan de motorrijtuigen 
vermeld op het polisblad, veroorzaakt door een daad van vandalisme, wordt wel vergoed en 
dit tot een bedrag van € 5.000. 

2.3. Borgstelling Wij betalen de borgstelling die de overheid na een ongeval eist.  

De terugbetaling van de borgsom komt ons toe. U staat al uw rechten hieromtrent aan ons 
af. U zal alle formaliteiten vervullen om de terugbetaling van de borgsom te krijgen. Als de 
overheid de borgsom niet of enkel gedeeltelijk vrijgeeft, dan zal u ons zelf volledig 
terugbetalen. 

2.4. Voorschieten vergoedingen Wij schieten de vergoeding voor materiële schade voor, in de mate dat voor de begroting 
van deze schade een akkoord is bereikt met de geïdentificeerde verantwoordelijke derde of 
de verzekeraar van deze derde. Het voorschot kan gevraagd worden van zodra de volledige 
aansprakelijkheid van de derde vast staat.  

Wij schieten de vergoeding voor de lichamelijke schade voor, op voorwaarde dat: 

- de volledige aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vast staat; 
- er minstens 1 maand een volledige werkongeschiktheid is; 
- de ongeschiktheid wordt aanvaard door de derde of de verzekeraar van deze derde; 
- er een effectief loonverlies is.  

 
Het voorschot voor lichamelijke schade bedraagt maandelijks maximaal € 1.500, en dekt het 
effectief verloren netto inkomen dat niet wordt vergoed door een sociaalrechtelijke 
instelling of door een verzekeraar. Bij overlijden gebeurt de betaling aan de samenwonende 
partner of aan de kinderen die onderhouden werden door het slachtoffer.  

De waarborg is niet van toepassing als de te betalen vergoeding het gevolg is van 
opzettelijke misdrijven of gewelddaden tegen personen, goederen of vermogens. 

Deze voorschotten worden eerst terug gevraagd en afgehouden van de provisionele of 
definitieve vergoedingen betaald door de derde, de verzekeraar van deze derde of een 
andere (rechts)persoon of instantie. 

2.5. Bijstand Commissie slachtoffers 
opzettelijke gewelddaden 

Wij geven rechtsbijstand bij het verzoek tot tussenkomst door de Commissie voor financiële 
hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.  

VERKEER en VERVOER  

3.1. All-risk Auto  Wij geven rechtsbijstand in alle juridische conflictsituaties die te maken hebben met het 
bezit, de eigendom en het gebruik van een verzekerde motorvoertuig, tenzij er een 
uitsluiting is voorzien in de rubriek “Nooit gewaarborgd”.  
 
U hebt geen recht op rechtsbijstand voor de vorderingen tegen personen die tegen betaling 
gebruik maken van het verzekerd motorvoertuig.  

3.2. Salduz-bijstand Wij geven rechtsbijstand als u wordt verhoord als verdachte van een misdrijf dat te maken 
heeft met het bezit, de eigendom en het gebruik van een verzekerde motorvoertuig.  

Onze tussenkomst beperkt zich tot de terugbetaling van de kosten en erelonen die u 
betaalde aan uw persoonlijke voorkeuradvocaat voor het vertrouwelijk overleg voorafgaand 
aan uw 1ste verhoor. De terugbetaling bedraagt maximaal € 375. 

3.3. Eerherstel Wij geven administratieve bijstand voor het bekomen van een eerherstel wanneer het 
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eerherstel minstens één veroordeling betreft waarbij uw verdedigingskosten door ons 
werden vergoed. De kosten en erelonen van uw advocaat nemen wij enkel ten laste 
wanneer en van zodra u een dagvaarding ontvangt om voor de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling te verschijnen. 

3.4. Bijstand beroep bevel tot betaling Wanneer u een bevel tot betaling in toepassing van de Wegverkeerswet ontving en u 
hiertegen beroep aantekende, omdat u de overtreding niet heeft begaan, betalen wij  u de 
kosten en erelonen van de advocaat, die namens u beroep aantekende, terug tot een 
bedrag van maximaal € 375. U zal ons daartoe een kopij van het beroepschrift bezorgen. 

3.5. In- en uitlooprisico Wij geven rechtsbijstand bij conflicten over de aankoop van een motorvoertuig, als u dit wil 
aankopen als een bijkomend verzekerd motorvoertuig of in vervanging van een verzekerd 
motorvoertuig.  

Wij geven ook rechtsbijstand bij een conflict over de verkoop van een motorvoertuig dat 
door ons werd verzekerd. 

3.6. Preventiewaarborg Als u een tweedehands voertuig wenst aan te kopen, dan kan dit vooraf deskundig door een 
professioneel onderzocht worden. Wij betalen de kosten van dit onderzoek, als nadien een 
voertuig wordt aangekocht en bij ons verzekerd. 

3.7. Repatriëring voertuig Wij betalen de repatriëringskosten van het verzekerde voertuig als het als gevolg van een 
verkeersongeval niet op eigen kracht naar België kan terugkeren en niet ter plaatse kan 
worden hersteld. Als het voertuig als een totaal verlies wordt aanzien omdat het niet kan 
hersteld worden of omdat de herstelkosten dit niet verantwoorden, dan betalen wij alleen 
de te betalen invoerrechten voor het wrak. 

  

NOOIT GEWAARBORGD  

U hebt nooit rechtsbijstand voor: - Schadevergoedingen en interesten die u van de rechter moet betalen. 

- Boetes en minnelijke schikkingen die u van het Openbaar Ministerie, de rechter of een 

andere overheidsorganisatie moet betalen. 

- De kosten voor verdediging als u vervolgd of verhoord wordt voor misdaden of 

gecorrectionaliseerde misdaden, of een poging daartoe. Dit zijn de misdrijven waarvoor 

in principe het Hof van Assisen bevoegd is. 

- De verdediging van belangen van een verzekerde die in strijd zijn met het belang van de 

verzekeringnemer. 

- De verdediging tegen de burgerlijke eis van een derde, als deze verdediging kan 

waargenomen worden door de BA-verzekeraar omdat er een deelname is aan het 

verkeer. De burgerlijke verdediging wordt nooit waargenomen wanneer er geen geldige 

BA-verzekering is. 

- Schadegevallen die te maken hebben met oorlog, oproer, collectieve arbeidsconflicten 

en politieke en burgerlijke onlusten waaraan u zelf meedeed. 

- Schadegevallen rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan door overstromingen en de 

eigenschappen van kernproducten, splijtstoffen, radioactieve of ioniserende producten 

en door niet-medische stralingsbelasting. Deze beperking geldt niet voor een conflict met 

een zaakschadeverzekeraar (brand, omnium, ….). 

- Een conflict met Euromex over deze verzekering, tenzij de waarborg ‘Euromex’ geldt. 

- De kosten en erelonen van een advocaat of deskundige zonder ons akkoord vooraf. Deze 

kosten of erelonen kunnen wij wel betalen als ze gemaakt werden voor dringende en 

spoedeisende maatregelen. 

- Een rechtszaak voor een grondwettelijk hof of voor een internationaal of supranationaal 

rechtscollege. 

- De conflicten die het gevolg zijn van de volgende daden van grove schuld: 

 verkeersagressie, vechtpartijen, fraude, oplichting, diefstal, smokkel en 

wanbetaling. 

 het deelnemen aan of het aanzetten tot weddenschappen, snelheids- of 

behendigheidswedstrijden. 

Deze uitsluiting is enkel van toepassing als wij bewijzen dat u er actief aan deelnam of 

dat u de uitdager of aanstoker was. 
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- De verdediging van de aan u overgedragen belangen door afstand van betwiste rechten 

of conventionele subrogatie. 

- Een procedure bij het hoogste nationaal gerechtshof (bijvoorbeeld het Belgische Hof van 

Cassatie), wanneer de oorspronkelijke schade minder dan € 1.250 bedraagt. 

- De kosten voor verdediging voor inbreuken door overlading van een voertuig met een 

MTM van meer dan 3500 kg en de verdediging voor inbreuken inzake de rij- en 

rusttijden. 

- Uw kosten voor de strafrechtelijke verdediging omdat u alsnog strafrechtelijk vervolgd 

wordt omdat u de voorgestelde maatregelen en voorwaarden bepaald bij de 

strafbemiddeling niet of slechts gedeeltelijk heeft uitgevoerd, wanneer de bijstand van 

de advocaat bij de strafbemiddeling door ons werd vergoed. 

- De geschillen in verband met motorrijtuigen voorzien van een commerciële 

kentekenplaat die niet uitsluitend het gevolg zijn van het gebruik van het motorrijtuig op 

de openbare weg. 

- Alle gerechtskosten en alle kosten en erelonen voor de strafrechtelijke verdediging zodra 

u vervolgd wordt voor één van de volgende inbreuken: 

 het niet respecteren van de specifieke beperkingen inzake het besturen van 

het motorrijtuig vermeld op het rijbewijs, tenzij de beperking de medische 

geschiktheid betreft. 

 het niet beschikken over een geldig rijbewijs om het motorrijtuig te besturen. 

 het niet voldoen aan de wettelijke vereiste minimumleeftijd om een brom- of 

motorfiets te besturen. 

 het niet respecteren van een, al dan niet tijdelijk, rijverbod of het verval van 

het recht tot sturen. 

Deze uitsluiting geldt niet voor personen die in gezinsverband met de verzekeringsnemer 

samenwonen, wanneer zij minderjarig zijn of over een voorlopig rijbewijs beschikken. 

- De verdediging van een belang als eigenaar van een motorrijtuig dat niet op het polisblad 

is opgenomen. 

- De vorderingen tegen personen die tegen betaling gebruik maken van het verzekerd 

motorvoertuig. 

- De schade aan de lading die u in opdracht van anderen en tegen betaling vervoert. 

- Een overtreding of een schadegeval van voor de aanvang van deze verzekering. 

- Een overtreding of een schadegeval dat u pas na 3 jaar aan ons meldt. 

 


