ORION Underwriters Car Cover
1.

Wat verstaat men onder ?
U/ Verzekerde :
De verzekeringsnemer met hoofdverblijfplaats of exploitatiezetel in België, de gebruikelijke
bestuurder of de toegelaten bestuurder.
Wij/ Maatschappij:
ORION Underwriters Bvba, Hoogboschstraat 110, 1080 Brussel, handelend als gevolmachtigde voor
de maatschappij Amlin Insurance SE - Company number SE000095, The Leadenhall Building, 122
Leadenhall Street, London EC3V 4AG, Verenigd Koninkrijk met bijkantoor België - RPR Brussel –
BE 0611.921.425, Koning Albert II-laan, 37 Zenith Building B-1030 Brussel, België
Verzekerd voertuig :
 De personenwagen en/of de aanhangwagen(s) die omschreven zijn in de bijzondere
voorwaarden van het contract
 Het voertuig, dat het omschreven voertuig vervangt, dat om welke reden ook tijdelijk
onbruikbaar is, gedurende een periode van maximum 30 dagen. Die periode gaat in op de
dag waarop het omschreven voertuig onbruikbaar wordt. U mag niet de eigenaar of de
gebruikelijke houder zijn van het vervangende voertuig,
In tegenstelling tot de verplichte aansprakelijkheidsverzekering is een rijtuig dat aan de auto
gekoppeld is niet automatisch verzekerd.
Te verzekeren waarde:




Cataloguswaarde : De Cataloguswaarde is de officiële verkoopprijs van het voertuig voor
België (zonder BTW of korting) die de constructeur of de invoerder opgeeft. In deze formule
is de te verzekeren waarde gelijk aan de cataloguswaarde van het voertuig en van de
uitrusting die geplaatst is bij de aankoop van het voertuig op het ogenblik van de 1ste in
verkeerstelling. De premie wordt berekend op basis van de cataloguswaarde.
Factuurwaarde : De aankoopprijs van het voertuig en van de toebehoren ervan zoals die
blijkt uit de factuur verhoogd met de overnamevergoeding van uw vorig voertuig, indien
deze van het gefactureerde bedrag werd afgetrokken. De premie zal berekend worden op
het bedrag vermeld op de factuur met een minimum van 75% van de cataloguswaarde van
het voertuig zoals die hierboven is omschreven.

Terrorisme ( Wet van 01/04/2007)


Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke,
etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld
wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel
goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een
klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het
verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren.
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2. Hoe verzekeren wij u ?
Full Omnium :
Wij verzekeren het in de bijzondere voorwaarden omschreven voertuig tegen alle risico’s.
 Dit betekent dat wij in principe alle schadegevallen verzekeren die niet uitgesloten zijn.
Mini Omnium:
Wij verzekeren de beschadiging en het verlies van het in de bijzondere voorwaarden omschreven
voertuig door:
 Brand, met inbegrip van de smeltschade door kortsluiting, ontploffing of blussingswerken;
 Diefstal, poging tot diefstal en misbruik van vertrouwen gepleegd door of met medeplichtigheid
van een persoon die het voertuig slechts bij gelegenheid onder zich heeft; wij komen ook tussen
voor beschadiging van het voertuig veroorzaakt door een ongeval of door vandalisme tijdens de
periode dat het voertuig ontvreemd is;
 Vandalisme of kwaadwilligheid, mits PV werd opgesteld binnen de 5 dagen; onder vandalisme
verstaan wij het moedwillig vernielen of beschadigen van het omschreven voertuig;
 Het vallen van luchtvaartuigen of delen ervan;
 De botsing met loslopende dieren of vogels;
 Natuurgeweld zoals blikseminslag, storm, hagel, sneeuwdruk, overstroming en aardbeving,
alsook de impact van voorwerpen die door het natuurgeweld vallen of weggeslingerd worden;
 Het knagen van marters of andere knaagdieren aan leidingen, kabels of isolatie in de
motorruimte;
 Het breken van ruiten, van het doorzichtig deel van het dak of van de koplampen ook al blijft het
schadegeval hiertoe beperkt. Wij komen enkel tussen bij de herstelling of vervanging van de
gebroken ruit, dak of koplamp. De schade aan het bedieningsmechanisme van de ruiten is
eveneens gedekt.
Bijkomende dekkingen :
Wij vergoeden bij een verzekerd schadegeval tevens tot een bedrag van 1.500 EUR:
 de kosten, die redelijkerwijs gemaakt worden om de gevolgen van het schadegeval te
voorkomen en te beperken zoals blus –en reddingskosten , en de kosten voor de voorlopige
berging van het wrak.
 De kosten voor demontage van het voertuig indien dit voor bestekopmaak nodig is
 De kosten voor de technische controle indien dit na herstelling noodzakelijk is
 De sleep- en repatriëringskosten
 De kosten voor tijdelijke stalling
 De belettering aangebracht op het voertuig
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De bagage of vervoerde privévoorwerpen ; de vergoeding van de vervoerde bagage
/voorwerpen gebeurt gedurende 3 jaar na aankoop in nieuwwaarde mits voorlegging van de
aankoopfactuur. Na drie jaar of bij het ontbreken van de factuur vergoeden wij in
werkelijke waarde. Ingeval van diefstal zijn deze bagage/voorwerpen slechts gedekt in geval
van diefstal van het voertuig ;

Zelfs als er geen schade is aan het verzekerd voertuig betalen wij
 Mits PV werd opgesteld binnen de 24 u na de vaststelling van de diefstal:
- De kosten voor de vervanging van de sloten of voor de herprogrammering van het
diefstalbeveiligingssysteem waarvan de sleutels/of de afstandsbediening werden
gestolen;
- De kosten voor het vervangen van gestolen boorddocumenten en/of nummerplaten
 De kosten voor uw geneeskundige verzorging indien u letsels oploopt bij een diefstal( of
poging er toe) van het verzekerd voertuig. De kosten worden vergoed indien zij gebeuren op
doktersvoorschrift en na tussenkomst van ziekenfonds of gelijkaardige instelling. De
tussenkomst bedraagt maximaal 2.500 EUR per persoon met een eigen aandeel van 100 EUR.
 De kosten voor het reinigen en/of herstellen van de persoonlijke zaken en van de
binnenbekleding van het verzekerd voertuig wanneer die kosten het gevolg zijn van het
gratis en toevallig vervoer van een persoon die medische hulp nodig had.

3.

In geval van diefstal kunt u tevens rekenen op een mobiliteitsvergoeding van 35 EUR per dag
gedurende maximum 15 dagen.
Voor de ongevallen in fout of zonder tegenpartij wordt een mobiliteitsvergoeding van 25 EUR
per dag voorzien gedurende het aantal dagen toegekend voor de herstelling door de expert met
een maximum van 6 dagen. Er wordt dus geen mobiliteitsvergoeding betaald voor de ongevallen
in recht of in glasbraak.
Waar geldt de verzekering ?
De verzekering geldt voor alle landen die gevalideerd zijn op het internationaal verzekeringsbewijs
van uw voertuig (groene kaart).

4. Welke zijn de niet verzekerde gevallen ?
Wij komen niet tussen in de volgende gevallen:
 Wanneer u:
- Het schadegeval opzettelijk veroorzaakt of hieraan medeplichtig bent ;
- Het schadegeval veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5
promille (0,65mg/l), in staat van dronkenschap of gelijkaardige toestand veroorzaakt
door andere dan alcoholische producten.
- Het verzekerde voertuig bestuurt zonder te voldoen aan de voorwaarden die de
Belgische wetten en reglementen ter zake voorschrijven
- Diefstal vergemakkelijkt door het verzekerde voertuig onbeheerd achter te laten op de
openbare weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats terwijl het voertuig
niet slotvast is, de sleutel zich in of bij het voertuig bevindt of het verplichte
antidiefstalsysteem niet in werking heeft gesteld
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In deze gevallen blijft de verzekering echter gelden als deze uitsluitingen van toepassing zijn in
hoofde van de bestuurder of houder die het verzekerde voertuig slechts bij gelegenheid onder zich
heeft en voor zover voornoemde omstandigheden zich voordeden buiten uw medeweten.
In dit geval oefenen wij een verhaal uit tegen de veroorzaker van het schadegeval.


Wanneer het schadegeval zich voordoet terwijl het voertuig in huur gegeven, beroepshalve
uitgeleend of opgeëist is;



Wanneer het schadegeval zich voordoet tijdens de trainingen of oefeningen met het oog op
deelname aan competities, wedstrijden of rally’s. Ritten op een gesloten circuit die niet in
wedstrijdverband gebeuren en 4x4 off-road gebruik van het voertuig zijn eveneens
uitgesloten. Toeristische rondritten en oriëntatie-ritten zijn evenwel wel verzekerd.

Wij komen eveneens niet tussen voor :

















Schade die het gevolg is van het blootstellen aan langzaam werkende invloeden zoals
verwering en corrosie;
Verkleuring, vervuiling, alsook vlekken op het interieur tenzij zij het gevolg zijn van het
toevallig vervoer van gewonden (zie art.2.) ;
Schroeischade die niet het gevolg is van brand of kortsluiting;
Schade die het gevolg is van sleet of van een duidelijk gebrek aan onderhoud;
Schade aan banden die niet gepaard gaat met andere schade aan het voertuig of niet het
gevolg is van vandalisme of kwaad opzet;
De beschadiging of het verlies van gsm’s, gps, cd’s, dvd’s en andere goederen die los van het
voertuig kunnen worden gebruikt behalve wanneer dit gepaard gaat met de diefstal van het
voertuig.
De eventuele waardevermindering na herstelling, de gebruiksderving
het verlies van intresten.
De herstelling van interne gebreken van het voertuig, deze uitsluiting is niet van toepassing
voor glasschade en voor smeltschade door kortsluiting;
De schade aan mechanische of elektronische onderdelen door slijtage, slecht onderhoud,
verkeerd gebruik of gebruik van verkeerde smeerstoffen.
De mechanische schade na tanken van verkeerde brandstof is gedekt. Het verlies van de bij
vergissing getankte brandstof blijft uitgesloten.
Diefstal of misbruik van vertrouwen gepleegd door uzelf of met uw medeplichtigheid;
Schade die veroorzaakt wordt door de vervoerde goederen of tijdens het laden of lossen
ervan, of door overlading van het voertuig ; deze uitsluiting is niet van toepassing voor
glasbreuk , brand-of ontploffingsschade of wanneer ze ontstaat in het kader van
privéactiviteiten.
Schade naar aanleiding van oorlog of gelijkaardige feiten. Deze uitsluiting geldt niet in het
buitenland tot 14 dagen na het begin van de vijandelijkheden voor zover u door de staat van
(burger)oorlog werd verrast.
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Schade tijdens werkstakingen, daden van terrorisme of alle gewelddaden met collectieve
inslag(politiek, sociaal of ideologisch) waaraan de verzekerde deelnam met het omschreven
voertuig.
Schade die verband houdt met kernreacties, ioniserende stralingen of
radioactiviteit ;
De niet-gedekte gevallen krachtens de modelovereenkomst van de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering in zake motorvoertuigen behoudens de afwijkingen vermeld in
de voorwaarden van onderhavig contract.

5. Hoe vergoeden wij de schade :
In geval van totaal verlies :
Wij beschouwen het omschreven voertuig als « Totaal Verlies » wanneer :
- De herstelling technisch niet meer verantwoord is of wettelijk verboden
- De herstellingskosten hoger zijn dan de verzekerde waarde van het voertuig op het
ogenblik van het ongeval verminderd met de waarde van het wrak . U kunt opteren voor
een totaal verlies indien de herstellingskosten van het voertuig zonder BTW hoger
liggen dan 2/3 van de te verzekeren waarde .
- Men het gestolen voertuig niet terugvindt binnen de 15 dagen na de aangifte . Er is toch
sprake van totaal verlies wanneer wij er niet in slagen om u het voertuig , dat binnen de
gestelde periode werd teruggevonden terug te bezorgen binnen de 30 dagen na de
aangifte. Hetzelfde geldt in geval van misbruik van vertrouwen.
Indien u koos voor de verzekering op basis van de cataloguswaarde, vergoeden wij op basis van deze
cataloguswaarde verhoogd met :
-

met de BIV( belasting op de in verkeerstelling) die u bij de inschrijving betaalde
met de niet-terugvorderbare BTW
met de waarde van de uitrusting geplaatst na aankoop tot 1.500 EUR( ZBTW)

Indien u koos voor de verzekering op basis van factuurwaarde betalen wij u de aankoopprijs terug
van het omschreven voertuig en de toebehoren volgens de factuur ervan. Deze factuur verhogen wij
met de overnamevergoeding van uw vorige wagen als deze van het gefactureerde bedrag werd
afgetrokken en
-

met de BIV( belasting op de in verkeerstelling) die u bij de inschrijving betaalde
met de niet-terugvorderbare BTW
met de waarde van de uitrusting geplaatst na aankoop tot 1.500 EUR( ZBTW)

Wij passen geen afschrijving toe gedurende 30 maanden na de datum van de factuur of van de dag
van eerste in verkeerstelling voor de nieuwe voertuigen.
Voor voertuigen ouder dan 1 jaar op het ogenblik van de aankoop wordt die periode teruggebracht
tot 24 maanden.
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Voor voertuigen ouder dan 2 jaar op het ogenblik van de aankoop wordt die periode teruggebracht
op 12 maanden. Na afloop van die periodes passen wij een contractuele afschrijving toe van 1% per
begonnen maand tot de 60ste maand. Vanaf de 61ste maand gebeurt de vergoeding in werkelijke
waarde.
Indien bij totaal verlies het omschreven voertuig beschikt over winterbanden of winterbanden op
velgen dan vergoeden wij die tot maximum 1.000 EUR (BTW inclusief)
-

-

Indien het voertuig als totaal verlies wordt beschouwd, dan wordt het wrak automatisch
aan ons afgestaan. U verbindt er zich toe om ons alle originele boorddocumenten zo
snel mogelijk over te maken.
Bij totale diefstal dient u ons samen met de originele boorddocumenten eveneens alle
sleutels, sleutelloze startsystemen, afstandsbedieningen te bezorgen. In geval dat deze
ook gestolen zijn, moet u ons een politieattest bezorgen als bewijs van aangifte van de
diefstal.

Indien u niet in staat bent om ons deze documenten te bezorgen en wij hierdoor met een eventuele
minwaarde van het wrak worden geconfronteerd, dan wordt dit verschil in mindering gebracht van
de uit te betalen schadevergoeding. Deze uitbetaling zal in voorkomend geval slechts plaatsvinden na
de waardebepaling van het wrak volgens de gebruikelijke procedure.
In geval van herstelbare schade:
Wij vergoeden de bij expertise vastgestelde herstellingskosten verhoogd met de nietterugvorderbare BTW.
Wanneer dringende herstelling noodzakelijk is, dan mag u deze, zonder te wachten op de expertise,
uitvoeren indien de kosten van deze dringende herstelling niet meer bedragen dan 1.500 EUR btw
inbegrepen.
6. Wat u verder nog dient te weten in verband met de schaderegeling :
Vervangwagen en aanhangwagen :
Bij totaal verlies vergoeden wij de werkelijke waarde ervan begrensd :
-

Voor de vervangwagen : tot de verzekerde aankoopprijs van het omschreven voertuig
Voor de aanhangwagen , indien deze werd meeverzekerd: tot de prijs die u ervoor
betaald hebt op voorlegging van de factuur.

Vrijstelling :
Per schadegeval wordt één vrijstelling, die in de bijzondere voorwaarden is vermeld, toegepast.
In de volgende gevallen wordt er echter geen franchise toegepast :
-

In geval van « Totaal Verlies »
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-

De schadegevallen die vallen onder de formule « Mini Omnium » behalve in de waarborg
glasbraak waar een vrijstelling van 150EUR wordt toegepast indien de herstelling of
vervanging niet gebeurt door een gespecialiseerde glashersteller.

-

Wanneer de schade kan verhaald worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de
persoon die voor de schade aansprakelijk is. In geval van vergoeding in Omnium wordt
de vrijstelling terugbetaald na recuperatie.

Evenredigheidsbeginsel :
Indien bij schade de waarde die u verzekerd hebt lager is dan de waarde die u had moeten
verzekeren dan passen wij de vergoeding aan volgens de verhouding tussen deze 2 waarden.
Vaststelling van de schade en onenigheid in verband met de omvang van de schade :
Wij gelasten een expert met de vaststelling van de schade. Indien u met zijn expertise niet akkoord
gaat, dan wordt de schade op tegenspraak vastgesteld door 2 deskundigen aangesteld en behoorlijk
gemandateerd, de ene door uzelf de andere door ons. Indien zij niet tot een overeenkomst komen
over de omvang van de schade, dan wordt in onderling overleg een derde deskundige aangesteld, die
beslist. De kosten en erelonen van de derde deskundige worden door beide partijen, ieder voor de
helft gedragen. Indien de twee deskundigen het niet eens worden over de keuze van de derde
deskundige, dan wordt hij, op verzoek van de meest gerede partij, aangesteld door de voorzitter van
de Burgerlijke Rechtbank van de woonplaats van de verzekerde.
Indeplaatsstelling en afstand van verhaal :
-

-

-

-

Indien wij de schadevergoeding hebben betaald, dan treden wij ten belope van het
bedrag van de vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen die u of de begunstigde
heeft tegen de voor de schade aansprakelijke derden.
Indien de indeplaatsstelling door toedoen van uzelf of de begunstigde geen gevolg kan
hebben ten voordele van ons, dan kunnen wij van u of van de begunstigde, de
terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding in de mate van ons geleden
nadeel.
De indeplaatsstelling mag u of de begunstigde, die slechts gedeeltelijk werd vergoed, niet
benadelen. In dat geval kan u uw rechten bij voorrang boven die van ons uitoefenen voor
het bedrag dat u nog verschuldigd is.
Behalve in geval van kwaad opzet hebben wij geen enkel verhaalrecht tegenover uw
bloedverwanten in rechte lijn, uw echtgeno(o)t(e) en uw aanverwanten in rechte lijn, de
bij u inwonende personen, uw gasten of de leden van uw huispersoneel .Indien u een
juridische persoon bent , geldt dit ook voor uw vennoten en zaakvoerders en uw
personeelsleden . Wij kunnen echter wel verhaal uitoefenen tegenover deze personen in
de mate dat hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door een verzekeringscontract
gewaarborgd is of in geval van kwaad opzet.

-
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Wat moet u doen en laten bij een schadegeval :
Bij een schadegeval moet u de volgende verplichtingen in acht nemen zodat wij de overeengekomen
prestaties zo snel mogelijk kunnen leveren :
-

-

-

Ons het schadegeval zo vlug mogelijk melden namelijk in geval van diefstal binnen de
24 uur nadat u de diefstal heeft vastgesteld en in de andere gevallen binnen de 8 dagen.
Klacht bij de politie neerleggen indien wij dit vragen . U moet dit zo wie zo doen binnen
de 24 u in geval van diefstal en binnen de 5 dagen in geval van vandalisme of
kwaadwilligheid;
Ons alle nuttige inlichtingen en documenten bezorgen zoals aankoopfactuur van het
voertuig en zijn uitrusting, documenten die u ontvangt van derden in verband met het
schadegeval , enz….;
Ons onmiddellijk verwittigen indien uw gestolen voertuig werd teruggevonden
Bij schade aan het vervangingsvoertuig het bewijs leveren dat het omschreven voertuig
op het ogenblik van het schadegeval buiten gebruik was.
Geen handelingen stellen waardoor ons recht om de gedane betalingen terug te
vorderen van de aansprakelijke beperkt wordt.

7. Enkele algemene bepalingen :
Aanvang :
Onze waarborg gaat in op de datum vermeld op de bijzondere voorwaarden, op voorwaarde dat u
de polis ondertekende en de eerste premie betaald is.
Samenhangende contracten:
Indien wij voor u meerdere motorvoertuigen of verschillende waarborgen voor eenzelfde voertuig
bij middel van samenhangende contracten verzekerd hebben, houden wij ons het recht voor om
binnen de grenzen voorzien bij artikel 27 van het modelcontract, waarvan sprake hieronder, al deze
contracten op te zeggen na elke ongevalsaangifte voorkomend in één van deze contracten.
Automatische aanpassing van de premie:
Ten einde gelijke tred te houden met de stijging van de herstellingskosten, worden de premies op de
jaarlijkse vervaldag van de polis automatisch geïndexeerd via de volgende formule :
Nieuwe premie = VP x NI/BI
( VP= Vorige Premie / BI= Index bij onderschrijving/NI= Nieuwe Index) .
Deze index is terug te vinden op de website van het Ministerie van Economische Zaken :
Consumptieprijsindex-Rubriek : Vervoer – Sub-rubriek : Onderhoud en herstelling voertuigen.
De verzekerde waarde van het voertuig en de in de polis vermelde tussenkomstlimieten zijn niet
geïndexeerd.
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Deze aanpassingen vallen niet onder het toepassingsgebied van het artikel 15 van het modelcontract
voor motorvoertuigen waarvan sprake hieronder .
Modelcontract voor motorvoertuigen :
Volgende artikels van het modelcontract voor motorvoertuigen zijn van toepassing voor zover de
voorwaarden van de ORION Car Cover er niet van afwijken :
U vindt deze artikels hieronder.
Artikel 9
1. De verzekeringsnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende
omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens
die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de maatschappij. Indien op
sommige schriftelijke vragen van de maatschappij niet wordt geantwoord, bijvoorbeeld op de
vragen in het verzekeringsvoorstel, en de maatschappij toch de overeenkomst heeft gesloten,
kan zij zich, behalve in geval van bedrog, later niet meer op dat verzuim beroepen. Dit is
eveneens het geval indien de maatschappij de overeenkomst zonder een behoorlijk ingevuld
verzekeringsvoorstel heeft gesloten.
2. Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het
risico de maatschappij misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de overeenkomst nietig. De
premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de maatschappij kennis heeft gekregen van
het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen haar toe.
3. Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt, stelt de
maatschappij, binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop zij van het
verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen, voor de
overeenkomst te wijzigen met uitwerking op de dag waarop zij kennis heeft gekregen van het
verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens.
Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de verzekeringsnemer wordt
geweigerd of indien, na het verstrijken van de termijn van één maand te rekenen vanaf de
ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kan de maatschappij de
overeenkomst opzeggen binnen de 15 dagen .Niettemin kan de maatschappij, indien zij het
bewijs levert dat zij het risico nooit zou hebben verzekerd, de overeenkomst opzeggen binnen de
termijn van één maand te rekenen van de dag waarop zij van het verzwijgen of van het onjuist
meedelen van gegevens kennis heeft gekregen.
Artikel 10
In de loop van de overeenkomst heeft de verzekeringsnemer de verplichting, om onder de
voorwaarden van artikel 9.1, de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden
aan te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het
verzekerde voorval zich voordoet, te bewerkstelligen.

9
ORION Car Cover
AVNL012017

1.Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet zo verzwaard is dat de maatschappij,
indien die verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden
zou hebben verzekerd, moet zij binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop
zij van de verzwaring kennis heeft gekregen, de wijziging van de overeenkomst voorstellen met
terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring. Indien het voorstel tot wijziging van de
overeenkomst door de verzekeringsnemer wordt geweigerd of indien, bij het verstrijken van een
termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt
aanvaard, kan de maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen de 15 dagen.
Indien de maatschappij het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben
verzekerd, kan zij de overeenkomst opzeggen binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de
dag waarop zij kennis heeft gekregen van de verzwaring.
2.Wanneer, in de loop van de overeenkomst, het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet,
aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat de maatschappij, indien die vermindering bij het
sluiten van de overeenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, staat
zij een overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de dag waarop zij van de
vermindering van het risico kennis heeft gekregen. Indien de contractanten het over de nieuwe
premie niet eens worden binnen een maand na de aanvraag tot vermindering door de
verzekeringsnemer, kan deze laatste de overeenkomst opzeggen.
Artikel 12
De premie, verhoogd met de taksen en bijdragen, moet op de vervaldagen vooruit betaald worden
op verzoek van de maatschappij of van elke met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangewezen
persoon.
Artikel 13
De maatschappij kan bij niet-betaling van de premie op de vervaldag de dekking van de
overeenkomst schorsen of de overeenkomst opzeggen indien de verzekeringsnemer in gebreke is
gesteld bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief.
De schorsing van de dekking of de opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van 15
dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de
aangetekende brief.
Als de dekking geschorst is, maakt de betaling door de verzekeringsnemer van de achterstallige
premies en kosten, in voorkomend geval vermeerderd met de intresten, zoals bepaald in de laatste
aanmaning of gerechtelijke uitspraak, een einde aan die schorsing.
Voor de ingebrekestelling rekent de maatschappij de verzekeringsnemer een forfaitaire
administratieve kost aan die twee en een halve keer het officiële tarief van de aangetekende zending
van De Post bedraagt.
Wanneer de maatschappij haar verplichting tot het verlenen van dekking geschorst heeft, kan zij de
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overeenkomst nog opzeggen indien zij zich dit recht voorbehouden heeft in de ingebrekestelling,
bedoeld in het 1ste lid; in dat geval wordt de opzegging, ten vroegste 15 dagen te rekenen vanaf de
eerste dag van de schorsing, van kracht. Indien de maatschappij zich die mogelijkheid niet heeft
voorbehouden, geschiedt de opzegging mits een nieuwe aanmaning overeenkomstig lid 1 en 2.
De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van de maatschappij de later nog te
vervallen premies te eisen op voorwaarde dat de verzekeringsnemer in gebreke werd gesteld
overeenkomstig het 1ste lid. Het recht van de maatschappij wordt evenwel beperkt tot de premies
voor twee opeenvolgende jaren.
Artikel 14
De voor de maatschappij bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten gedaan worden aan
één van haar zetels in België of aan elke met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangewezen
persoon.
De voor de verzekeringsnemer bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten worden gedaan
aan het laatste door de maatschappij gekende adres.
Artikel 15
Indien de maatschappij de verzekeringsvoorwaarden en haar tarief of enkel haar tarief wijzigt, past
zij deze overeenkomst aan op de volgende jaarlijkse vervaldag. Zij stelt de verzekeringsnemer van
deze aanpassing in kennis minstens 90 dagen voor de vervaldag. De verzekeringsnemer mag
evenwel de overeenkomst opzeggen binnen 30 dagen na de kennisgeving van de aanpassing. Door
deze opzegging eindigt de overeenkomst op de volgende jaarlijkse vervaldag.
De in het vorige lid bepaalde opzeggingsmogelijkheid bestaat niet wanneer de wijziging van het
tarief of van de verzekeringsvoorwaarden voortvloeit uit een algemene aanpassing die door de
bevoegde overheid wordt opgelegd en die, in de toepassing ervan, gelijk is voor alle maatschappijen.
De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de bepaling van artikel 26.
Artikel 26
De duur van de overeenkomst is één jaar. Op het einde van de verzekeringsperiode wordt de
overeenkomst stilzwijgend van jaar tot jaar vernieuwd, tenzij zij door één van de partijen tenminste
drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode werd opgezegd.
Artikel 27
De maatschappij kan de overeenkomst opzeggen :
1. tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig artikel 26;
2. in geval van opzettelijke verzwijging of opzettelijke onjuiste mededeling van gegevens betreffende
het risico in de loop van de overeenkomst;
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3. in geval van onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke onjuiste mededeling van gegevens
betreffende de omschrijving van het risico, bij het sluiten van de overeenkomst zoals bepaald in
artikel 9 en in geval van verzwaring van het risico zoals bepaald in artikel 10.
4. in geval van niet-betaling van de premie, overeenkomstig artikel 13;
5. wanneer het aan de technische controle onderworpen rijtuig niet of niet meer voorzien is van een
geldig keuringsbewijs of wanneer het rijtuig niet beantwoordt aan de “Algemene Reglementen op de
technische eisen van de motorrijtuigen”;
6. na iedere aangifte van een schadegeval waarbij de maatschappij een benadeelde heeft of zal
moeten vergoeden op een andere basis dan artikel 29bis van de wet van 21 november 1989
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, maar uiterlijk één
maand na de uitbetaling van de schadevergoeding;
7. in geval van publicatie van nieuwe wettelijke bepalingen die een invloed hebben op de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden of op de verzekering van deze
aansprakelijkheid, maar ten laatste 6 maanden na de inwerkingtreding van deze bepalingen;
8. in geval van schorsing van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 30;
9. in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van de verzekeringsnemer,
overeenkomstig de artikelen 31 en 32.
Artikel 28
De verzekeringsnemer kan de overeenkomst opzeggen :
1. tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig artikel 26;
2. na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na de kennisgeving door de
maatschappij van de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding; de
opzegging wordt drie maanden na de dag van de betekening van kracht;
3. in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en van het tarief of alleen van het tarief,
overeenkomstig artikel 15;
4. in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of intrekking van de toelating van de
maatschappij;
5. in geval van vermindering van het risico, zoals bepaald in artikel 10;
6. wanneer tussen de datum van het sluiten en de aanvangsdatum een termijn van meer dan één
jaar verloopt. Deze opzegging dient betekend, uiterlijk drie maanden voor de aanvangsdatum van de
overeenkomst;
7. in geval van schorsing van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 30.
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Artikel 29
De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
Behoudens in de gevallen bedoeld in de artikelen 13, 15 en 26, gaat de opzegging in na het
verstrijken van een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de
datum van het ontvangstbewijs of, in het geval van een aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag
die volgt op de afgifte per post. Gebeurde de opzegging na een schadegeval, dan gaat deze eerst in
na het verstrijken van een termijn van drie maanden.

Bij fraude geldt de termijn van één maand zoals vermeld in de vorige alinea. Het premiegedeelte dat
betrekking heeft op de periode na de datum van het van kracht worden van de opzegging, wordt
door de maatschappij terugbetaald.
Artikel 30
Wanneer het omschreven rijtuig in eigendom of in huur wordt opgevorderd, wordt de overeenkomst
geschorst door het enkel feit dat de opvorderende overheid het rijtuig in bezit neemt.
Artikel 31
In geval van faillissement van de verzekeringsnemer blijft de overeenkomst bestaan ten voordele van
de massa van de schuldeisers die de maatschappij het bedrag verschuldigd is van de premies
vervallen vanaf de faillietverklaring. De maatschappij en de curator van het faillissement hebben
evenwel het recht om de overeenkomst op te zeggen.
De maatschappij kan de overeenkomst echter maar opzeggen ten vroegste drie maanden na de
faillietverklaring; de curator kan de overeenkomst slechts opzeggen binnen de drie maanden die
volgen op de faillietverklaring.
Artikel 32
In geval van overlijden van de verzekeringsnemer blijft de overeenkomst voortbestaan ten voordele
van de erfgenamen die verplicht zijn de premies te betalen, onverminderd het recht van de
maatschappij om de overeenkomst op te zeggen, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de dag
waarop zij kennis kreeg van het overlijden, op één van de wijzen bepaald in artikel 29, eerste lid.
De erfgenamen kunnen de overeenkomst opzeggen, op één van de wijzen bepaald in artikel 29,
eerste lid, binnen de drie maanden en veertig dagen na het overlijden. Indien het omschreven rijtuig
de volle eigendom wordt van één van de erfgenamen of van een legataris van de verzekeringsnemer,
blijft de overeenkomst voortbestaan in zijn voordeel. Deze erfgenaam of legataris kan evenwel de
overeenkomst opzeggen binnen de maand te rekenen vanaf de dag dat het rijtuig hem werd
toebedeeld.
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Artikel 34
In geval van schorsing van de overeenkomst moet de verzekeringsnemer die het omschreven of enig
ander rijtuig in het verkeer brengt, daarvan de maatschappij verwittigen.
De overeenkomst wordt opnieuw in werking gesteld volgens de verzekeringsvoorwaarden en het
tarief van toepassing op de laatste jaarlijkse premievervaldag.
Indien de overeenkomst niet opnieuw in werking wordt gesteld, neemt zij een einde op de
eerstvolgende jaarlijkse premievervaldag. Indien de schorsing echter gebeurt binnen de drie
maanden voor de eerstvolgende jaarlijkse premievervaldag neemt de overeenkomst een einde op de
volgende jaarlijkse vervaldag.
Het niet-verbruikte premiegedeelte wordt op het einde van de overeenkomst terugbetaald. Neemt
de overeenkomst een einde alvorens de waarborg een volledig jaar heeft gelopen, dan wordt de
terugbetaling verminderd met het verschil tussen de jaarpremie en de premie berekend aan het
tarief voor overeenkomsten van minder dan één jaar.
De verzekeringsnemer kan altijd schriftelijk vragen om geen einde aan de overeenkomst te stellen.
Artikel 35
Indien het risico verdwijnt wegens enige andere reden dan die welke hierboven zijn opgesomd, moet
de verzekeringsnemer de maatschappij hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen; doet hij dit niet,
dan blijft de vervallen premie pro rata temporis aan de maatschappij verworven of verschuldigd tot
op het ogenblik dat die mededeling werkelijk wordt gedaan.
Terrorisme
Lidmaatschap van TRIP
De maatschappij dekt in bepaalde gevallen daden van terrorisme. De verzekeringsonderneming is
hiertoe lid van de VZW TRIP, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, de Meeûssquare
29. Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt
door terrorisme, wordt de uitvoering van alle verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen
die lid zijn van de VZW, beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt door
alle gebeurtenissen erkend als terrorisme voorgevallen tijdens dat kalenderjaar. Dit bedrag wordt elk
jaar aangepast op 1 januari volgens de ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen, met
als basis het indexcijfer van december 2005. Ingeval van wettelijke of reglementaire wijziging van dit
basisbedrag, zal het gewijzigde bedrag automatisch van toepassing zijn vanaf de eerstvolgende
vervaldag na de wijziging, tenzij de wetgever uitdrukkelijk in een andere overgangsregeling voorziet.
Indien het totaal van de berekende of geraamde schadevergoedingen groter is dan het bedrag
genoemd in de vorige alinea, wordt een evenredigheidsregel toegepast: de uit te keren
schadevergoedingen worden beperkt ten belope van de verhouding van het bedrag genoemd in de
vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor dat kalenderjaar ten opzichte van de uit te keren
schadevergoedingen toegerekend aan dat kalenderjaar.
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Uitbetalingsregeling
Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april 2007, beslist het Comité of een gebeurtenis
beantwoordt aan de definitie van terrorisme. Opdat het bedrag genoemd in de paragraaf
"Lidmaatschap van TRIP" niet zou worden overschreden, bepaalt dit Comité, ten laatste zes maanden
na de gebeurtenis, het percentage van de schadevergoeding dat door de
verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW ingevolge de gebeurtenis dient te worden
vergoed. Het Comité kan dit percentage herzien. Ten laatste op 31 december van het derde jaar
volgend op het jaar van de gebeurtenis, neemt het Comité een definitieve beslissing omtrent het uit
te betalen percentage van schadevergoeding. De verzekerde of de begunstigde kan tegenover de
verzekeringsonderneming pas aanspraak maken op de schadevergoeding nadat het Comité het
percentage heeft vastgesteld. De verzekeringsonderneming betaalt het verzekerde bedrag uit
overeenkomstig het percentage vastgesteld door het Comité.
Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de verlaging van de schadevergoeding niet gelden
voor de reeds uitgekeerde schadevergoedingen, noch voor de nog uit te keren schadevergoedingen
waarvoor de verzekeringsonderneming reeds een beslissing aan de verzekerde of de begunstigde
heeft meegedeeld. Indien het Comité het percentage verhoogt, geldt de verhoging van de
schadevergoeding voor alle aangegeven schadegevallen voortvloeiend uit de gebeurtenis erkend als
terrorisme.
Indien het Comité vaststelt dat het bedrag genoemd in de paragraaf "Lidmaatschap van
TRIP", onvoldoende is voor het vergoeden van alle geleden schade of over onvoldoende elementen
beschikt om te oordelen of dit bedrag voldoende is, wordt de schade aan personen bij voorrang
vergoed. De morele schadevergoeding wordt na alle andere schadevergoedingen vergoed. Elke
beperking, uitsluiting en/of spreiding in de tijd van de uitvoering van de verbintenissen van de
verzekeringsonderneming, bepaald in een koninklijk besluit, zal van toepassing zijn overeenkomstig
de modaliteiten voorzien in dat koninklijk besluit.
Rechtsregels en bevoegde rechtbanken :
-

Behoudens tegenstrijdige overeenkomst, is dit contract onderworpen aan het Belgisch
recht hierin begrepen de wetten op de landverzekeringscontracten.
De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor geschillen met betrekking tot dit contract.

Persoonlijke gegevens :
-

De verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt door de maatschappij
verantwoordelijk voor de verwerking met het oog op het beheer van de
verzekeringsdienst. De verzekerde heeft een recht van inzage en rechtzetting van deze
gegevens. De betreffende persoon geeft zijn toelating tot de verwerking van de gegevens
met betrekking tot zijn gezondheid door de beheerders van de maatschappij in het kader
van de uitvoering van hun taak en voor zover de aanvaarding of de uitvoering van het
contract het vereist.

Klachten:
Met klachten kunt u eerst terecht bij uw verzekeringsmakelaar. Het is noodzakelijk om altijd het
polisnummer zoals in de bijzondere voorwaarden te vermelden. Indien u zich tot de maatschappij
wenst te richten dan kan u zich schriftelijk wenden tot Amlin Insurance , Koning Albert II-laan, 37
Zenith Building B-1030 Brussel België
U mag zich natuurlijk ook steeds wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeüsquare
35, 1000 Brussel – Fax 02/547.59.75 – www.ombudsman.as

15
ORION Car Cover
AVNL012017

