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VERZEKERING
BURGERRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID
Begripsomschrijvingen
In deze verzekering wordt verstaan onder:
U:
De verzekeringnemer die zijn hoofdverblijf heeft in België, en
alle personen die bij hem inwonen.
Wij:
Fidea nv, met maatschappelijke zetel in België,
Delacenseriestraat 1,2018 Antwerpen, HRA 1479.
Paarden:
Elk dier dat tot het biologische geslacht van de paarden behoort, zoals ook pony's.

1 Omschrijving van de verzekering
Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
buiten overeenkomst die u krachtens het Belgisch of buitenlands recht kunt oplopen in de hoedanigheid van eigenaar,
houder of toegelaten gebruiker van paarden.
De verzekering geldt dan voor de schade die door toedoen
van paarden of van een daarmee bespannen rijtuig wordt
veroorzaakt:
aan personen: d.w.z. de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels;
aan goederen: d.w.z. de beschadiging van zaken of dieren en de indirecte schade die daaruit voortvloeit, zoals
gebruiks- en genotsderving.
lndien zij hiervoor geen beroep kunnen doen op een andere
verzekering, dan dekken wij bij wijze van uitbreiding ook de
aansprakelijkheid van iedere andere persoon in zijn hoedanigheid van houder of toegelaten gebruiker van een paard
dat u toebehoort.
Dezelfde verzekeringsvoorwaarden die voor u gelden, zijn
dan eveneens op hen van toepassing.

Het geheel van de schade die te wijten is aan dezelfde schadeverwekkende gebeurtenis beschouwen wij als een schadegeval.
Elk van de voornoemde bedragen wordt gekoppeld aan de
evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, waarbij
het basisindexcijfer gelijk is aan dat van de maand december 1983, nl. 88,44 punten (basis: 1988 = 100). Bij een schadegeval passen wij het indexcijfer toe van de maand die
voorafgaat aan de maand waarin het schadegeval zich voordeed.
Wij betalen eveneens de wettelijk voorgeschreven reddingskosten voorzover ze betrekking hebben op schade die door
deze verzekering gedekt wordt; deze kosten worden ten
laste genomen zelfs boven de verzekerde bedragen, maar
binnen de limieten tot dewelke wij de betaling ervan wettelijk
kunnen begrenzen.
Wij nemen eveneens de intresten ten laste en de kosten van
de burgerlijke verdediging, inclusief de kosten en erelonen
van advocaten en deskundigen. De betaling van deze intresten, kosten en erelonen gebeurt volgens dezelfde begrenzingen als deze die gelden voor de reddingskosten.
Op het ogenblik dat u deze polis sluit, is de wettelijke limiet
vastgesteld op 2 478 935,25 EUR plus 10% van het deel van
het verzekerde totaalbedrag boven 12 394 676,24 EUR.
Deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100).
Ten slotte nemen wij de kosten van uw strafrechtelijke verdediging ten laste zolang de burgerlijke belangen niet geregeld
zijn; u hebt evenwel op elk moment de mogelijkheid om op
eigen kosten zeit uw strafrechtelijke verdediging te organiseren.

3 Territoriale geldigheid
De verzekering geldt in de gehele wereld.

4 Uitgesloten schadelijders
Wij zijn geen vergoeding verschuldigd aan iemand van u of
aan personen die inwonen bij de aansprakelijke.

2 Verzekerde bedragen - Franchise
Per schadegeval vergoeden wij tot max. 12 394 676,24 EUR
de schade die aan personen veroorzaakt wordt en tot max.
619 733,81 EUR de schade veroorzaakt aan goederen.
Voor schade aan goederen wordt een franchise van
123,95 EUR per schadegeval toegepast.

5 Niet-verzekerde gevallen
Zijn niet verzekerd:
a

schadegevallen veroorzaakt door opzet of door een van
de volgende gevallen van zware tout:
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- schadegevallen veroorzaakt in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand door het gebruik
van andere producten dan alcoholische dranken;
- schadegevallen veroorzaakt ten gevolge van de uitbraak van paarden, indien de uitbraak te wijten is aan
een kennelijk ontoereikende of slecht onderhouden afsluiting of omheining.
De verzekering blijft echter gelden voor de verzekerde
die aantoont zelf geen dader of medeplichtige te zijn;
b

de aansprakelijkheid opgelopen in het beroepsleven; deze uitsluiting geldt niet voor het huispersoneel in de uitoefening van zijn functies;

c

de aansprakelijkheid die onderworpen is aan een verplicht gestelde verzekering;

d

de schade aan goederen die u onder uw bewaking hebt
of die u, om welke reden dan ook, werden toevertrouwd;

e

milieuschade en schade veroorzaakt door burenhinder
bedoeld door art. 544 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij
deze schade het gevolg is van een plotselinge en voor u
onverwachte gebeurtenis;
schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaardige feiten, oproer, kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen.
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VERZEKERING RECHTSBIJSTAND
Begripsomschrijvingen
In deze verzekering wordt verstaan onder:

U:
De verzekeringnemer die zijn hoofdverblijf heeft in België, en
alle personen die bij hem inwonen.
Wij:
De gespecialiseerde afdeling rechtsbijstand van Fidea.
Paarden:
Elk dier dat tot het biologische geslacht van de paarden behoort, zoals ook pony's.

b Vergoeding bij insolventie
lndien met de waarborg terugvordering geen vergoeding
kan bekomen worden omdat de aansprakelijke persoon insolvabel blijkt te zijn, dan vergoeden wij zelf uw schade in de
mate dat ze door geen enkele andere instelling ten laste genomen wordt.

c Strafrechtelijke verdediging
lndien u verdacht wordt van een onopzettelijk misdrijf, dan
verdedigen wij u tijdens het gerechtelijk onderzoek en voor
de onderzoeks- en strafgerechten.
Wanneer u moet verschijnen voor een buitenlandse rechtbank betalen wij daarenboven de noodzakelijke reis- en verblijfkosten terug.
Bij een veroordeling dragen wij de kosten voor het eventueel
indienen van een genadeverzoek of een verzoek tot eerherstel.

1 Toepassingsgebied
U kunt aanspraak maken op rechtsbijstand indien u schade
lijdt of verdacht wordt van een misdrijf in uw hoedanigheid
van eigenaar, houder of toegelaten gebruiker van een paard
of van een daarmee bespannen rijtuig.
lndien zij hiervoor geen beroep kunnen doen op een andere
verzekering, dan verlenen wij bij wijze van uitbreiding ook
rechtsbijstand aan iedere andere persoon in zijn hoedanigheid van houder of toegelaten gebruiker van een paard dat u
toebehoort.
Dezelfde verzekeringsvoorwaarden die voor u gelden, zijn
dan eveneens op hen van toepassing.

2 Omschrijving van de verzekering
Wij verlenen de volgende rechtsbijstand:

a Terugvordering bij schade
lndien u schade hebt geleden, dan vorderen wij deze terug
van de persoon die hiervoor buiten overeenkomst burgerrechtelijk aansprakelijk is.
Wanneer u door het schadegeval een lichamelijk letsel oploopt of overlijdt, dan kunnen ook uw bloed- en aanverwanten die daardoor schade lijden een beroep doen op deze
waarborg.
Bij overlijden voor de schaderegeling gaat de verzekering
voor dat schadegeval over op de rechthebbenden.

3 Verzekerde prestaties
Wij informeren u over uw rechten en de manier waarop u deze kunt afdwingen.
Wij helpen u alle gegevens (bewijzen, attesten, getuigenverklaringen) te verzamelen en gelasten de nodige onderzoeken om uw belangen optimaal te behartigen.
Wij streven in de mate van het mogelijke een minnelijke regeling na.
Wij staan u bij in de procedure voor de rechtbank.
Wij betalen alle kosten en erelonen die verbonden zijn aan
de verdediging van uw belangen, zoals de gerechtskosten
en de kosten en erelonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen. Deze kosten en erelonen worden betaald tot een bedrag van max. 24 789,35 EUR per geval; de
vergoeding bij insolventie bedraagt max. 12 394,68 EUR per
geval. Bij het bepalen van deze maximale tussenkomst worden onze eigen beheerskosten niet in rekening gebracht.
Boeten of minnelijke schikkingen worden niet ten laste genomen.
De voornoemde bedragen gelden voor u en de mogelijke
andere begunstigden samen. lndien deze bedragen niet
zouden volstaan, dan hebt u de voorrang.

4 Territoriale geldigheid
De verzekering geldt in de gehele wereld.

Wij nemen geen terugvordering op tegen iemand van u of
tegen personen die inwonen bij de schadelijder, tenzij de
verzekeringnemer ons hiervoor zijn toestemming verleent.
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5 Niet-verzekerde gevallen
Wij verlenen geen rechtsbijstand voor:
schade die u lijdt (of misdrijven die u begaat) in uw beroepsleven; deze uitsluiting geldt niet voor het huispersoneel in de uitoefening van zijn functies;
voor gebeurtenissen die verband houden met oorlog of
oproer, arbeidsconflicten en aanslagen, kernreacties, radioactiviteit of ioniserende stralingen.

6 Vrije keuze van advocaat
U beschikt over de vrije keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft
krachtens de toepasselijke wet om uw belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen:
telkens er moet worden overgegaan tot een gerechtelijke
of administratieve procedure;
telkens er zich met ons een belangenconflict voordoet;
wij verwittigen u van zodra zich een dergelijk conflict
voordoet.
U bent volledig vrij in uw contacten met deze personen.

7 Arbitrage
lndien u het niet met ons eens bent over de gedragslijn die
gevolgd zal worden voor de regeling van het schadegeval,
dan hebt u het recht om een advocaat van uw keuze te raadplegen na de bekendmaking van ons standpunt of van onze
weigering om uw stelling te volgen. Deze raadpleging doet
geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen.
lndien de geraadpleegde advocaat uw stelling bevestigt, dan
verlenen wij waarborg en betalen wij u de kosten en erelonen van de raadpleging terug.
lndien de geraadpleegde advocaat ons standpunt bevestigt,
dan betalen wij u de kosten en erelonen van de raadpleging
voor de helft terug.
lndien u tegen het advies van de geraadpleegde advocaat
toch op eigen kosten een procedure begint en een beter resultaat bekomt dan wij voorspelden, dan verlenen wij opnieuw waarborg en betalen wij u alle kosten en erelonen terug, met inbegrip van de kosten en erelonen van de raadpleging die te uwen laste bleven.
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lndien u geen van de voornoemde begunstigden nalaat of
indien u op de dag van het ongeval jonger dan 16 jaar of
ouder dan 70 jaar bent, dan wordt de vergoeding vervangen
door een tussenkomst in de werkelijk gedragen begrafeniskosten. Deze tussenkomst bedraagt max. 2 478,94 EUR en
wordt betaald aan de persoon die bewijst dat hij de begrafeniskosten gedragen heeft.

VERZEKERING LICHAMELIJKE
ONGEVALLEN
Begripsomschrijvingen
In deze verzekering wordt verstaan onder:

b Bij blijvende invaliditeit
U:
De personen die in de bijzondere voorwaarden als verzekerde vermeld worden en die hun hoofdverblijf in België hebben.
Wij:
Fidea nv, met
maatschappelijke
zetel
in
Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen, HRA 1479.

België,

Paarden:
Elk dier dat tot het biologische geslacht van de paarden behoort, zoals ook pony's.
Ongeval:
Een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de
oorzaken buiten uw organisme gelegen is, en die een objectief vast te stellen lichamelijk letsel of de dood toebrengt.

1 Omschrijving van de verzekering
Deze verzekering waarborgt de betaling van een vergoeding
indien u het slachtoffer wordt van een ongeval:
bij het berijden, geleiden of op- en afstijgen van paarden;
als passagier of menner van een rijtuig waarmee paarden bespannen zijn, of bij het op- en afstijgen van dit rijtuig;
bij het verzorgen en aantuigen van paarden, voorzover
de paarden het ongeval rechtstreeks veroorzaakt hebben.

2 Verzekerde vergoedingen
a Bij overlijden
lndien u door een verzekerd ongeval overlijdt, en dit binnen
drie jaar na de dag van het ongeval, dan betalen wij een vergoeding die gelijk is aan het bedrag dat vermeld is in de bijzondere voorwaarden.
Wij betalen deze vergoeding aan uw echtgenoot die niet uit
de echt of van tafel of bed gescheiden is, of bij ontstentenis
van deze, aan uw wettige erfgenamen tot en met de derde
graad.

lndien u door een verzekerd ongeval een blijvende invaliditeit oploopt, dan betalen wij u een vergoeding die evenredig
is aan de graad van uw invaliditeit.
De graad van uw invaliditeit stellen wij vast op basis van de
percentages zoals die op de dag van het ongeval worden
opgegeven in de "Officiële Belgische Schaal tot vaststelling
van de graad van lnvaliditeit", zonder rekening te houden
met het beroep dat u uitoefent. Deze vaststelling gebeurt bij
de consolidatie van de letsels, maar niet later dan drie jaar
na de dag van het ongeval.
Het bedrag waarop wij de vergoeding berekenen, is vermeld
in de bijzondere voorwaarden. Dit bedrag wordt tot de helft
herleid voor personen die op de dag van het ongeval ouder
dan 70 jaar zijn.
Voor een invaliditeit van meer dan 25 % geldt de volgende
cumulatieve formule: het bedrag wordt verdubbeld voor het
gedeelte van de invaliditeit dat ligt tussen 25 en 50 % en verdrievoudigd voor het gedeelte boven 50 %.
De vergoedingen voor blijvende invaliditeit en overlijden kunnen niet gecumuleerd worden.

c Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid
lndien u door een verzekerd ongeval tijdelijk ongeschikt
bent, dan betalen wij u een dagelijkse vergoeding die evenredig is aan de graad van uw ongeschiktheid.
De graad van uw ongeschiktheid stellen wij vast rekening
houdend met uw gewone bezigheden. Het bedrag waarop
wij de vergoeding berekenen is vermeld in de bijzondere
voorwaarden.
Wij betalen deze vergoeding tot op het ogenblik van de consolidatie van uw letsels, maar ten hoogste tot aan de 730e
dag na de dag van het ongeval. Voor de dag van het ongeval zelf en de daaropvolgende periode van 30 dagen ongeschiktheid betalen wij u geen vergoeding, behalve voor de
dagen waarop u in die periode gehospitaliseerd bent.
De vergoeding is niet verschuldigd indien u op de dag van
het ongeval jonger dan 16 of ouder dan 70 jaar bent.

d Bij medische behandeling
lndien u door een verzekerd ongeval medisch behandeld
moet worden, dan vergoeden wij:
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de kosten van geneeskundige verzorging op doktersvoorschrift;
de vervoerskosten van de plaats van het ongeval naar
een ziekenhuis en van een ziekenhuis naar de
woonplaats, de kosten van het medisch vereiste vervoer
tussen verzorgingscentra, en de kosten voor eventueel
ander vervoer waarvoor wij vooraf onze toestemming
verleend hebben;
de kosten voor de medisch vereiste repatriëring;

4 Territoriale geldigheid
De verzekering geldt in de gehele wereld.

5 Niet verzekerde gevallen
Zijn niet verzekerd:
a

de verergeringen van de gevolgen van een ongeval in de
mate dat deze verergeringen te wijten zijn aan een ziekte
of een lichaamsgebrek die/dat reeds voor het ongeval
bestond;

b

- ongevallen overkomen in het beroepsleven of naar
aan- leiding van winstgevende sportbeoefening

de vervoers- en repatriëringskosten van het stoffelijk
overschot;
de kosten voor opsporing indien u verdwaald of vermist
bent;
de kosten van de reddingsoperatie uit een situatie die
voor u een onmiddellijk gevaar oplevert;
de kosten voor een eerste prothese en een eerste orthopedisch apparaat; voor een brilmontuur of de prothese
van een tand bedraagt de vergoeding max. 371,84 EUR.

- ongevallen waarop de arbeidsongevallenwet van toepassing is;
c

Wij betalen u de voornoemde kosten terug tot maximaal het
bedrag dat vermeld is in de bijzondere voorwaarden. Uw
eigen aandeel in deze kosten bedraagt 24,79 EUR.
De vergoeding wordt betaald na uitputting van de tegemoetkoming van een ziekenfonds of van een andere instelling.

- een ongeval of een gevolg van een ongeval dat door u
of door een begunstigde opzettelijk veroorzaakt of verergerd wordt;
d

ongevallen die voortvloeien uit het deelnemen aan wedstrijden of aan activiteiten van een rijclub, tenzij de bijzondere voorwaarden daarvoor uitdrukkelijk dekking verlenen;

e

zelfdoding en de gevolgen van een poging tot zelfdoding;

3 Indexering
Indien de bijzondere voorwaarden de indexering vermelden,
dan worden de bedragen verzekerd bij overlijden, blijvende
invaliditeit en tijdelijke ongeschiktheid, samen met de daarvoor verschuldigde premie, op iedere premievervaldag aangepast volgens de verhouding die bestaat tussen:
a

het laatst gekende indexcijfer van het gemiddelde verdiende bruto-uurloon van meerderjarige mannelijke
werklieden in de nijverheid zoals dit gepubliceerd wordt
in het Statistisch Tijdschrift van het Nationaal lnstituut
voor de Statistiek, en

b

het onderschrijvingsindexcijfer vermeld in de bijzondere
voorwaarden.

Bij een ongeval berekenen wij dan de vergoedingen op basis van de verzekerde bedragen zoals deze werden aangepast op de premievervaldag die aan het ongeval voorafgaat.
De indexering kan door de verzekeringnemer en door ons
op elke premievervaldag worden stopgezet door dat inzicht
ten minste drie maanden voor de vervaldag mee te delen.

- een ongeval dat u overkomt in staat van dronkenschap
of in een gelijkaardige toestand als gevolg van het gebruik van verdovende of opwekkende middelen, voorzover er een oorzakelijk verband bestaat tussen deze
om- standigheden en het ongeval

ongevallen die verband houden met oorlog of oproer, arbeidsconflicten of aanslagen, aardbevingen of vulkaanuitbarstingen, kernreacties, radioactiviteit of ioniserende
stralingen, met uitzondering van de bestralingen die ingevolge een verzekerd ongeval medisch vereist zijn.

6 Vaststelling van de gevolgen
van het ongeval
Voor de vaststelling van de gevolgen van het ongeval hebt u
het recht om u, op eigen kosten, te Iaten bijstaan door een
geneesheer die u zelf gekozen hebt.
In geval van overlijden mogen wij een autopsie gelasten of
aan de geneesheer van de overledene een verklaring vragen
omtrent de doodsoorzaak.
In geval van meningsverschil tussen de geneesheren van
beide partijen wordt in onderling akkoord een derde geneesheer aangesteld die beslist. De kosten en het ereloon van
deze derde geneesheer worden door de partijen, elk voor de
helft, gedragen.
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Het staat de partijen vrij om de aanstelling van de derde geneesheer enjof de beslechting van het meningsverschil over
te Iaten aan de bevoegde rechtbank.

7 Subrogatie
lndien iemand anders voor het ongeval aansprakelijk gesteld kan worden, dan treden wij ten belope van onze uitgaven in uw rechten voor wat betreft de vergoeding voor medische behandelingskosten, en treden wij in de rechten van de
begunstigde voor wat betreft de betaalde begrafeniskosten.
Behalve in geval van kwaad opzet oefenen wij dit recht niet
uit tegen uw bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, de personen die bij u inwonen, uw gasten of uw huispersoneel,
tenzij ze de schade daadwerkelijk kunnen afwentelen op een
aansprakelijkheidsverzekering of op een andere aansprakelijke persoon.
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Deze polis wordt beheerst door het Belgisch recht en in het
bijzonder door de wet van 25 juni 1992.
De voornaamste bepalingen die door deze wet worden gereg/ementeerd, zijn hierna samengevat.

BEPALINGEN BETREFFENDE
DE SCHADEREGELING

1

BEPALINGEN BETREFFENDE
DE POLIS
In de volgende bepalingen wordt met "u" enkel de verzekeringnemer bedoeld.

1 Mededelingen

1 Wanneer zich een gebeurtenis voordoet waarvoor de
waarborg van deze polis geldt, dan dient de verzekerde (of
de begunstigde) een aantal verplichtingen in acht te nemen
zodat de verzekeraar de overeengekomen prestaties kan leveren.

2

Zo wordt van de verzekerde verwacht dat hij:
alle redelijke maatregelen neemt om de gevolgen van
het schadegeval te voorkomen of te beperken;
binnen tien dagen na het schadegeval hiervan aangifte
doet;
alle inlichtingen verstrekt die de verzekeraar vraagt in verband met het schadegeval en de vereiste medewerking
verleent zodat het schadegeval vlot kan geregeld
worden;
persoonlijk voor de rechtbank verschijnt indien dat nodig
is en dat hij alle rechtsplegingshandelingen stelt die de
verzekeraar nuttig acht;
geen handelingen stelt waardoor het wettelijke recht van
de verzekeraar beperkt wordt om de gedane betalingen
terug te vorderen van de aansprakelijke derde;
geen aansprakelijkheid erkent en geen afstand doet van
verhaal, niets betaalt of overeenkomt om te betalen in de
gevallen dat deze polis de aansprakelijkheid van de verzekerde dekt; het louter erkennen van de feiten of het
verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp wordt
niet beschouwd als een erkennen van aansprakelijkheid.

3 Het niet-naleven van een voornoemde verplichting geeft
de verzekeraar het recht om de verzekerde prestaties te verminderen of terug te vorderen ten belope van het nadeel dat
hij door het verzuim van de verzekerde heeft geleden.
Het niet-naleven van een termijn kan echter niet als een verzuim worden ingeroepen indien de verzekerde de gevraagde melding zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk heeft gedaan.
In geval van bedrog mag de verzekeraar de waarborg weigeren.

De polis werd opgesteld op basis van de inlichtingen die u
aan ons verstrekt hebt.
lndien er zich tijdens de duur van de verzekeringen een wijziging voordoet van de waarderingselementen die vermeld
zijn in de bijzondere voorwaarden, dan moet u dit aan ons
meedelen.

2 Gevolgen bij een onjuist
meegedeeld of gewijzigd risico
a

Van zodra wij op de hoogte zijn dat het werkelijke risico

niet overeenstemt met het risico zoals dat werd meegedeeld,
doen wij binnen de maand een voorstel om de polis aan te
passen aan het werkelijke risico vanaf de dag waarop wij
hiervan kennis kregen. Gaat het om een risicoverzwaring die
zich heeft voorgedaan tijdens de duur van de verzekering,
dan heeft de aanpassing terugwerkende kracht tot op de
dag van de verzwaring.
Het staat u vrij om het voorstel tot aanpassing al dan niet te
aanvaarden. Wij mogen ook de polis opzeggen indien wij
aantonen dat wij het werkelijke risico in geen geval zouden
verzekerd hebben.

b

lndien zich een schadegeval voordoet voordat de aan-

passing of de opzegging van de polis van kracht wordt, dan
zullen wij de overeengekomen prestaties verlenen indien het
u niet kan verweten worden dat u de mededelingsplicht niet
bent nagekomen.
Kan u dit wei verweten worden, dan mogen wij de verzekerde prestaties beperken volgens de verhouding die bestaat
tussen de betaalde premie en de premie die had moeten betaald worden indien wij naar behoren waren ingelicht. Als wij
echter aantonen dat wij het werkelijke risico niet zouden verzekerd hebben, dan mogen wij onze prestatie beperken tot
het terugbetalen van alle premies.
C Voorgaande regeling geldt niet bij bedrieglijk opzet. In
dat geval kunnen wij de wettelijke nietigheid of verbreking
van de verzekering inroepen, onze prestatie weigeren en de
vervallen premies behouden.
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3 Begin, duur en einde
van de verzekeringen
a Begin en duur
De verzekeringen beginnen op de datum die vermeld is in
de bijzondere voorwaarden, op voorwaarde dat de polis ondertekend is en de eerste premie betaald werd.
De duur van de verzekeringen is eveneens vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Bedraagt deze duur minder dan een jaar, dan komen de
partijen overeen dat op de einddatum een nieuwe polis ingaat met een duur van een jaar, tenzij een van de partijen
hieraan verzaakt. Deze verzaking moet ten minste dertig dagen voor de einddatum per aangetekende brief ter kennis
worden gebracht.
Bedraagt de duur van de verzekeringen een jaar, dan wordt
deze op de vervaldag stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar, tenzij een van de partijen zich
hiertegen verzet met een aangetekende brief die ten minste
drie maanden voor de vervaldag op de post is afgegeven.
De verzekering begint en eindigt telkens om nul uur.

b Opzegging
U kan tussentijds opzeggen:
na een schadegeval, maar ten laatste een maand na de
uitvoering van de verzekerde prestatie of de weigering
ervan;
bij een risicovermindering, indien u, binnen de maand na
de aanvraag tot premievermindering, hierover geen akkoord met ons bereikt.
Wij mogen de verzekeringen opzeggen:
na een schadegeval, maar ten laatste een maand na de
uitvoering van de verzekerde prestatie of de weigering
ervan;
als blijkt dat het werkelijke risico zwaarder is dan het
meegedeelde risico:
- indien u het voorstel tot aanpassing van de polis weigert of niet aanvaardt binnen een maand na de ontvangst ervan; de opzegging moet dan gebeuren binnen
vijftien dagen;

bij een wijziging in wetgeving, indien de verzekerde prestaties hierdoor aanzienlijk verzwaard worden.
Behalve bij niet-betaling van de premie geldt voor elke opzegging de hierna omschreven regeling.
Een opzegging wordt gedaan per aangetekende brief, door
afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of bij
deurwaardersexploot.
De opzegging heeft dan uitwerking na het verstrijken van
een termijn van een maand, in geval van een aangetekende
brief, te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte ter post,
in de andere gevallen te rekenen van de datum van het ontvangstbewijs of van de dag volgend op de betekening.
lndien een verzekering door de ene partij opgezegd wordt,
dan heeft de andere partij het recht om tegen dezelfde datum ook andere verzekeringen uit deze polis op te zeggen.

c Overgang bij overlijden
Bij uw overlijden blijven de verzekeringen voortbestaan in
hoofde van de nieuwe houders van het verzekerde belang.
Zij zijn dan hoofdelijk en ondeelbaar tegenover ons gebonden, maar mogen de verzekering opzeggen binnen drie
maanden en veertig dagen na het overlijden. Ook wij mogen
de verzekeringen opzeggen binnen drie maanden nadat wij
kennis kregen van het overlijden.

4 Premie en premiebetaling
a Betaling
De premie, met inbegrip van de taks, is vooraf verschuldigd
en eisbaar op de vervaldag.
Als u een premie (met taks) niet betaalt, dan manen wij u
aan tot betaling. Deze ingebrekestelling gebeurt per aangetekende brief of bij deurwaardersexploot. De gevolgen van
niet-betaling van de premie (schorsing enjof opzegging),
worden in de ingebrekestelling vermeld.

b Tariefverhoging
Als wij ons tarief verhogen, mogen wij de premie van de verzekering aanpassen vanaf de eerstvolgende premievervaldag die minstens vier maanden verwijderd is van de datum
waarop de tariefverhoging werd meegedeeld.
Deze tariefaanpassing wordt van kracht indien de verzekering niet wordt opgezegd tegen de vervaldag.

- indien wij aantonen dat wij het werkelijke risico in geen
geval zouden verzekerd hebben; de opzegging moet
dan gebeuren binnen een maand nadat wij kennis kregen van het werkelijke risico;
bij niet-betaling van de premie;
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