LICHAMELIJKE ONGE VALLEN INZITTENDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
DEFINITIES
Voor de toepassing van
onderhavig
contract verstaat men onder :
Maatschappij: AIG Europe.
Verzekeringsnemer: de onder schri]ver
van het contract.
Verzekerde: elke persoon waarop de
verzekering toepasseli]k is.
Inzittende: de verzekerde die zich in het
aangeduide voertuig bevindt, er in- of
uitstapt, het voertuig laadt of lost,
het
onderweg
herstelt
of
bi]
een
verkeersongeval
deelneemt aan de
redding van
in gevaar verkerende
personen of goederen.
Voertuig: wagen voor toerisme en
zaken – zelfs met sportief karakter of
voor gemengd gebruik, met maximum 8
plaatsen, niet
dienend
voor betaald
vervoer van personen of zaken, noch
voor
verhuur, aangeduid met de
nummerplaat zoals vermeld
in de
bi]zondere voorwaarden.
Ongeval: de plotse gebeurtenis
waarvan de oorzaak of één van de
oorzaken buiten het organisme van het
slachtoffer ligt en die een lichameli]k
letsel veroorzaakt.
Worden hiermee geli]kgesteld:
a) gezondheidsaandoeningen die
het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg zi]n
van een gewaarborgd ongeval;
b) inhalatie van gassen of dampen;
c)
ontwrichtingen,
verwringingen,
spiertrekkingen
of
–scheuringen
veroorzaakt
door
een
plotse
krachtinspanning ;
d) brandwonden;
e) verdrinking.
VOORWERP EN OMVANG VAN DE
VERZEKERING
Art. 1 – VOORWERP VAN HET CONTRACT
Naargelang de gekozen formule, betaalt
de
Maatschappi]
de contractueel
vastgestelde sommen, bi] een
gewaarborgd ongeval, dat overkomen is
aan alle inzittenden van het aangeduide
voertuig, met uitzondering van de
personeelsleden die in hoofde van de
arbeidsongevallenverzekering
worden
vergoed.

Art. 2 – TERRITORIALE UITGESTREKTHEID
De verzekering is geldig over de hele
wereld voor zover de verzekeringsnemer
in België gevestigd is.
Art. 3 – NIET GEDEKTE RISICO’S
Zi]n niet gedekt, de verzekerden die op
het ogenblik van het ongeval:
a) een beroepsactiviteit uitoefenen die in
verband staat met het herstellen of het
proefri]den van voertuigen, of met het
gebruik van landbouw- of werftuigen;
b) aan een snelheidswedstri]d of
regelmatigheidsproef deelnemen alsook
aan de voorbereidende proeven hiervan.
De verzekering
bli]ft
evenwel
van
toepassing voor oriëntatie- en voor
behendigheidswedstri]den (gymkhanas
en toeristische rallys) ;
c) slachtoffer zi]n van een
lichameli]k
letsel dat alleen aan een gebrekkige
fysieke of psychische toestand te wi]ten
is.
Zi]n
eveneens
uitgesloten,
de
ongevallen:
a) voortvloeiend uit een klaarbli]keli]k
roekeloze daad van een verzekerde of
die hi] opzetteli]k heeft veroorzaakt of
uitgelokt. Iedere persoon die het
schadegeval opzetteli]k heeft veroorzaakt of uitgelokt is van het voordeel van
de waarborg uitgesloten;
b) overkomen wanneer de bestuurder
zich in staat van dronkenschap bevindt
of onder invloed is van verdovende
middelen,
zonder
enige
medische
aanwi]zing;
c) veroorzaakt door ioniserende stralingen andere dan de medische bestralingen vereist door een gewaarborgd
schadegeval.
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Art. 4 – IN GEVAL VAN OVERLIJDEN
a) Indien de verzekerde binnen
een
termi]n van drie ]aar overli]dt aande gevolgen
van een gedekt ongeval, wordt het verzekerd
bedrag aan zi]n noch uit de echt, n o c h v a n
tafel en bed gescheiden
echtgeno(o)t(e) overgemaakt; bi] ontstentenis
aan de wetteli]ke erfgenamen van de
verzekerde, met uitzondering van de Staat
zi]nde dat de schuldeisers, fiscus inbegrepen,
geen recht hebben op de vergoeding.
Wanneer de verzekerde
overli]dt aan
de
rechtstreekse
gevolgen
van
een
verkeersongeval waarvan de oorzaak of het
gevolg een hartstilstand is, dan zal de
Maatschappij dit als een gewaarborgd
ongeval beschouwen.
b) Zolang de verzekerde de volle leefti]d van
5 ]aar niet heeft bereikt, betaalt of stort de
maatschappi] alleen de degeli]k verantwoorde
begrafeniskosten terug, tot beloop van
maximum € 1.860.
c) In geval van overli]den in het buitenland en
wanneer dit overli]den onder de waarborg van
het contract valt, verleent de maatschappi]
eveneens haar tussenkomst in de kosten voor
de repatriëring van het lichaam tot maximum
€ 375 per persoon.
Art. 5. VEILIGHEIDSGORDEL
Indien de verzekerde overli]dt als gevolg van een
gedekt verkeersongeval met een personenauto als
bestuurder
of
passagier,
en
de
verzekerde op een reglementaire wi]ze zi]n
autogordel droeg, dan zal de maatschappi] de
verzekerde waarborgen verhogen met 10%,
beperkt tot € 6.200 .
Een proces verbaal van de autoriteiten of een
medisch verslag zal als bewi]s dienen. Iedere vorm
van competitie bli]ft uitgesloten.
Art. 6 – IN GEVAL VAN BLIJVENDE INVALIDITEIT
a) Indien het ongeval, binnen een termi]n van
3 ]aar, een als definitief erkende fysiologische
invaliditeit tot gevolg heeft, betaalt de
maatschappi] aan de verzekerde een kapitaal,
berekend op de gewaarborgde som a rato van
de invaliditeitsgraad vastgesteld volgens het
Officieel
Belgisch
Barema
der
Invaliditeiten dat op de dag van het ongeval in
voege is, zonder een invaliditeitsgraad van
100% te overschri]den.
b) Letsels aan reeds gebrekkige of
functioneel buiten werking zi]nde ledematen
of organen worden slechts voor het verschil
tussen de toestand voor en na het ongeval
vergoed. De schatting van de letsels van een
lid of een orgaan mag niet verhoogd worden
door de reeds bestaande gebrekkige toestand
van een ander lid of orgaan.
c) Indien de verzekerde een kind is ]onger
dan 5 ]aar, wordt de vergoeding met 50%
verhoogd.
d) De voor overli]den en bli]vende invaliditeit
verzekerde
vergoedingen
worden nooit
gecumuleerd.
Art. 7 – BEHANDELINGSKOSTEN
a) Binnen de perken van de verzekerde som
en gedurende maximum drie ]aar te rekenen
vanaf de dag van het ongeval, neemt de
maatschappi] de betaling voor haar rekening
van de door het ongeval vereiste medische en
farmaceutische kosten, alsmede de kosten
voor
chirurgische
ingrepen
en
hospitalisatiekosten, waaronder ook de
kosten voor prothese en orthopedie en de
kosten voor een medisch transport.
b) Wanneer de verzekerde een vergoeding
bekomt voor de door
hem opgelopen
behandelingskosten
van
een
ander
organisme, komt de
maatschappi] slechts
aanvullend tussen.
Art. 8 – AFSTAND VAN VERHAAL
De maatschappi] ziet ten voordele van de
verzekerden en de begunstigden af van elk
verhaal tegen derden die aansprakeli]k zi]n
voor het ongeval.
Echter, wanneer de
maatschappi] de
begrafeniskosten, de
kosten voor
de
repatriëring van het lichaam en/of
de

behandelingskosten ten laste
neemt in de
plaats van een aansprakeli]ke derde of van
een ander verzekeringsorganisme, zi]n
de
verzekerde en
de begunstigden er
gehouden hun recht op verhaal of
schuldvordering aan de maatschappi] over te
dragen ten belope van het betaalde bedrag.

PREMIES
Art.9 - BETALING
De premie is forfaitair en vooraf betaalbaar; zi]
is haalbaar op
de
woonplaats van de
verzekeringsnemer op aanbieding van
het
kwi]tschrift
of bi] kennisgeving van de
premievervaldag. De door de wet opgelegde
belastingen en bi]dragen
worden eraan
toegevoegd.
Bi] niet-betaling van de premie, andere dan de
eerste, binnen de 15 dagen te rekenen vanaf
het op de post doen van een herinnering per
aangetekend schri]ven kan de maatschappi],
ongeacht haar recht om de polis gerechteli]k
voort te laten zetten, de waarborg schorsen
door een aangetekend schri]ven te zenden
aan het haar laatst gekende adres van de
onderschri]ver; deze schorsing gaat in 30
dagen na verzending van dit aangetekend
schri]ven.
Geen enkel schadegeval dat gedurende de
schorsingsperiode overkomen is, verplicht de
maatschappi] tot tussenkomst die evenwel
haar rechten op de betaling van de premie en
op de voortzetting van het contract behoudt.
Art. 10 - TARIEFVERHOGING
Indien de maatschappi] haar tarief verhoogt,
zal zi] het recht hebben bi] de eerstvolgende
premievervaldag, de daaruit voortvloeiende
premie toe te passen.
De
maatschappi] zal
dit
aan de
verzekeringsnemer mededelen
en
deze
laatste zal binnen de dertig dagen van de
verzending van
het bericht
door de
maatschappi], het contract voor de volgende
premievervaldag per aangetekende brief
kunnen opzeggen. Na verloop van de termi]n
van dertig dagen wordt de nieuwe premie als
aanvaard beschouwd.
Art. 11 - SCHADE
a) Na een schadegeval dienen zo snel als
mogeli]k de noodzakeli]ke geneeskundige
zorgen worden verstrekt;
b) Ieder schadegeval dient onmiddelli]k en
schrifteli]k aan de maatschappi] gemeld en dit
ten laatste binnen de acht dagen van het
gebeuren. De aangifte moet indien mogeli]k
gebeuren op een formulier verstrekt door de
maatschappi] en
moet de oorzaken, de
omstandigheden en
de gevolgen van het
ongeval
vermelden
alsook
ieder
beoordelingselement;
c) De verzekerde of de begunstigde moet
bovendien
de
geneesheren
die
zi]n
tussengekomen voor of na het schadegeval
ontslaan van hun beroepsgeheim tegenover
de maatschappi], de door de maatschappi]
aangestelde geneesheren toelaten
de
gewenste
onderzoeken te verrichten en
desgevallend
instemmen
met
een
li]kschouwing op kosten van de maatschappi];

Art. 13 - VERVAL
De verplichtingen van de
maatschappi]
houden van
rechtswege op en de
toe
maatschappi] heeft de mogeli]kheid om ieder
onrechtmatig betaald bedrag terug te
vorderen wanneer de verzekeringsnemer of
de verzekerde de verplichtingen of termi]nen
voorzien in het contract niet respecteerden.
De vervallen
premies bli]ven
aan de
maatschappi] verworven
ten titel
van
vergoeding.
Het verval zal evenwel niet toepasseli]k zi]n
indien ze bewi]zen zich zo snel mogeli]k
van hun verplichtingen te hebben gekweten.

Art. 14 - OPZEGGING
De maatschappi] behoudt zich het recht voor
het contract per aangetekende brief op te
zeggen:
a) wegens
niet-betaling van de premie
binnen
de vi]ftien dagen
na
een
ingebrekestelling;
b) wanneer
de verzekeringsnemer
de
vervallenverklaring oploopt;
c) na iedere aangifte van een schadegeval,
maar ten laatste dertig dagen na betaling
van de vergoeding of de weigering van
tussenkomst.
In elke van deze veronderstellingen eindigt
het contract vi]ftien dagen na het ter post
neerleggen van de opzeggingsbrief. Bi]
opzegging na een schadegeval wordt de
premie, betaald voor de niet
verlopen
periode, door de maatschappi] teruggestort.
Art. 15 - DOMICILIERING
Het contract is aan de Belgische wetgeving
onderworpen. De maatschappi] heeft, voor al
wat dit contract betreft, haar enige
woonplaats in haar zetel te Brussel.
Iedere
kennisgeving
aan
de
verzekeringsnemer zal geldig geschieden op
zi]n laatste adres in België, officieel gekend
door maatschappi].
Art. 16 – PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
Met het oog op een vlot beheer van het
contract, en
enkel daartoe,
geeft de
verzekerde hierbi] zi]n bi]zondere
toestemming wat betreft de verwerking van
medische gegevens die op hem betrekking
hebben (Artikel 7 van de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de
persoonli]ke levenssfeer).

d) Alle vergoedingen zi]n betaalbaar binnen
de 15 kalenderdagen na vastlegging van hun
b e d r a g e n n a a a n va a r di ng v a n d e
begunstigde door op het kwi]tschrift van de
maatschappi] deze laatste volledig te
ontlasten.
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Art. 12 – GELDIGHEID EN DUUR
De waarborg van het contract vangt aan op de
datum vermeld in de bi]zondere voorwaarden,
maar zal slechts aan de verzekeringsnemer
verworven zi]n na betaling van de eerste
premie.
De verzekering
wordt van
rechtswege
hernieuwd met periodes geli]k aan
deze
vastgelegd in de
bi]zondere voorwaarden,
]aarfracties uitgesloten, tenzi] opzegging per
aangetekend schri]ven met een opzegperiode
van drie maanden.
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