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HOOFDSTUK I. DEFINITIES 

 
Verzekeringnemer : de onderschrijver van het contract 
 
Verzekerden :  
 
1. de verzekeringnemer op voorwaarde dat hij zijn hoofdverblijf in België heeft 
2. de met hem samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner 
3. alle bij de verzekeringnemer inwonende personen 

Deze personen behouden de hoedanigheid van verzekerde wanneer zij tijdelijk buiten de hoofdverblijfplaats verblijven 
voor beroeps‐, studie‐, gezondheids‐, of andere motieven of tijdens reizen. 

4. Volgende personen hebben eveneens de hoedanigheid van verzekerde : 
- Minderjarige  kinderen  van  de  verzekeringnemer,  van  de  met  hem  samenwonende  echtgeno(o)t(e)  of  partner, 

wanneer zij niet meer bij de verzekeringnemer inwonen 
- De meerderjarige kinderen van de verzekeringnemer, van de met hem samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner, 

wanneer zij niet meer bij hem inwonen.  In dit geval blijft de waarborg verworven : 
- zonder beperking in de tijd indien ze fiscaal ten laste van één van deze personen blijven 
- gedurende 6 maanden vanaf het ogenblik dat ze het gezin verlaten hebben, wanneer zij niet meer  fiscaal  ten 
laste zijn van één van deze personen 

5. Zijn eveneens als verzekerden te aanzien : 
- het huispersoneel en de gezinshelp(st)ers wanneer zij handelen in de privédienst van een verzekerde 
- de personen die, buiten elke beroepsactiviteit, al dan niet bezoldigd, belast zijn met de bewaking van : 

- de verzekerde kinderen 
- de  dieren  die  in  de waarborg  van  de  verzekeringsovereenkomst  zijn  opgenomen  en  die  toebehoren  aan  de 
verzekeringnemer of aan een verzekerde die met hem in gezinsverband leeft, als hun aansprakelijkheid ingevolge 
deze bewaking in het gedrang komt 

- de minderjarige kinderen van een derde wanneer zij, buiten elke beroepsactiviteit, al dan niet bezoldigd onder de 
hoede van een verzekerde staan 

- de  studenten  die,  in  het  kader  van  een  uitwisselingsprogramma,  tijdelijk  in  het  gezin  van  de  verzekeringnemer 
verblijven 

- de personen die op vrijwillige basis de verzekeringnemer of een persoon die bij hem inwoont bijstaan bij : 
- werken  aan  het,  in  België  gelegen  gebouw  dat  als  hoofdverblijfplaats  of  als  tweede  verblijf  dient  met    
uitzondering  van  afbraakwerken  onafgezien  of  deze  al  dan  niet  gebeuren  in  het  kader  van  aanpassings‐  of 
heropbouwwerken 
- verhuis van de privé‐inboedel 
- de organisatie of het verloop van familiefeesten 

- de personen die  ingevolge een  feitelijke  scheiding of echtscheiding niet meer  inwonen bij de verzekeringnemer 
blijven  nog  verzekerd  gedurende  1  jaar  te  rekenen  vanaf  het  ogenblik  dat  zij  het  hoofdverblijf  van  de 
verzekeringnemer hebben verlaten. 

 
Derde : elke andere persoon dan de verzekerden bepaald onder punten 1, 2, 3 en 4 hiervoor. 
 
Maatschappij  :  AMMA  Verzekeringen  of  Algemene Mutualiteit  voor Medische  Assuranties  met  sociale  zetel  te  1040 
Brussel, Kunstlaan 39 Bus 1, met CBFA‐nummer 0126. 

 
HOOFDSTUK II. WAARBORG B.A. PRIVE LEVEN 

ARTIKEL 1. VOORWERP  

 
AMMA  Verzekeringen waarborgt  de  buitencontractuele  burgerlijke  aansprakelijkheid  die  de  verzekerden  ten  laste  kan 
gelegd worden op basis van de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek en van gelijkaardige bepalingen van 
buitenlands recht voor schade veroorzaakt aan derden in het kader van het privé leven. 
 
AMMA Verzekeringen waarborgt eveneens de burgerlijke aansprakelijkheid die de verzekerden  in geval van burenhinder 
kan ten  laste gelegd worden  in het kader van het privéleven, op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek of van 
gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht, voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van een plotse, onvrijwillige 
en onvoorziene gebeurtenis in hoofde van een verzekerde. 
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ARTIKEL 2. WAT VERSTAAT MEN ONDER PRIVÉLEVEN ? 

 
Onder privéleven worden verstaan al de feiten, daden of nalatigheden met uitsluiting van die welke voortvloeien uit een 
beroepsactiviteit.  De weg van en naar het werk maakt deel uit van het privéleven. 
 
Maakt eveneens deel uit van de waarborg : 

- de schade veroorzaakt door de verzekerde kinderen die betaalde prestaties uitvoeren tijdens hun schoolvakantie of 
hun vrije tijd (zelfs in het kader van een arbeidscontract) 

- de schade veroorzaakt door de verzekerden  in hun hoedanigheid van vrijwilligers  in de zin van de wet van 3  juli 
privéleven2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers 

- de  schade  veroorzaakt  door  de  honden  die  instaan  voor  de  bewaking  van  beroepslokalen,  eigen  aan  de 
verzekerden. 

 

ARTIKEL 3. WAAR GELDT DE VERZEKERING ? 

 
De verzekering is geldig in de gehele wereld. 
 

ARTIKEL 4. VERZEKERDE BEDRAGEN EN VRIJSTELLING 

 
1. De verzekerde bedragen en de vrijstelling worden vermeld in de bijzondere en/of de algemene voorwaarden. 
 
De waarborg wordt verleend : 

- voor de lichamelijke schade : tot beloop van de bedragen vermeld in de bijzondere voorwaarden  
- voor de materiële schade : tot beloop van het bedrag vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. 

 
AMMA Verzekeringen neemt eveneens  ten  laste, en dit  zelfs boven de verzekerde bedragen, maar binnen de wettelijk 
toegelaten beperkingen : 

- de reddingskosten bestemd om schade gedekt door deze overeenkomst te voorkomen of te beperken 
- de intresten op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding 
- de kosten betreffende de burgerlijke rechtsvorderingen evenals de erelonen en kosten van advocaten en experten, 

doch  enkel  indien  deze  kosten  door  haar  of  met  haar  toestemming  werden  gemaakt  of,  in  geval  van 
belangenconflict dat niet aan de verzekerde toe te schrijven  is, voor zover deze kosten niet op onredelijke wijze 
zijn gemaakt. 

 
2. Vrijstelling 
 
Per schadegeval wordt een vrijstelling toegepast volgens het bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden op het bedrag 
van de materiële schade. 
 

ARTIKEL 5. SCHADEGEVAL 

 
Schadegevallen die uit eenzelfde gebeurtenis voortvloeien of uit verschillende gebeurtenissen met eenzelfde oorsprong, 
worden beschouwd als één en hetzelfde schadegeval, dat voorvalt op de dag van de eerste gebeurtenis. 
 

ARTIKEL 6. BIJZONDERE GEVALLEN 

 
6.1. Kinderen 
 
Zijn gewaarborgd, de vergoedingen waartoe gehouden kunnen zijn : 
1. de verzekerden die, zelfs tegen bezoldiging, niet‐professioneel toezicht houden op kinderen van derden, wegens door 

deze kinderen gepleegde daden;  lichamelijke schade veroorzaakt door  laatstgenoemden  (wanneer zij minderjarig zijn) 
aan de verzekerden is eveneens gewaarborgd 

2. AMMA Verzekeringen waarborgt de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden die de  leeftijd van 
zestien  jaar niet hebben bereikt en die schade hebben veroorzaakt door een opzettelijke daad.    In dat geval behoudt 
AMMA Verzekeringen echter het recht op verhaal tegenover de dader van de schade. 
Het verhaal is nochtans beperkt tot 10.000 EUR (niet‐geïndexeerd).  
Ten slotte is, behalve wanneer ze het gevolg is van zijn eigen opzettelijke fout, de aansprakelijkheid van de verzekerde 
die burgerlijk aansprakelijk is voor de dader van deze schade (bijv. de ouders), eveneens gewaarborgd. 

3. de verzekerde kinderen zoals vermeld onder artikel 2 supra. 
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6.2. Dieren 
 
Zijn gewaarborgd, de schadeloosstellingen die ten laste vallen van : 
1. de  verzekerden,  voor daden  van huisdieren, paarden  inbegrepen, die hun  toebehoren of waarover  zij de bewaking 

hebben 
2. andere personen, voor daden van huisdieren  toebehorend aan een van de verzekerden en waarover zij, zelfs  tegen 

vergoeding maar met niet‐professionele doeleinden, de bewaking waarnemen.  Daarenboven en voor zover ze niet ten 
laste  kan worden  gelegd  van  een  andere  persoon  dan  een  verzekerde,  is  eveneens  de  lichamelijke  schade  – met 
uitsluiting van alle andere – gewaarborgd, veroorzaakt door deze dieren aan voornoemde bewakers. 

 
De verzekering wordt uitgebreid  tot de contractuele burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van schade aan paarden en 
tuig, toevertrouwd aan de verzekerden en toebehorend aan derden.   Deze waarborguitbreiding  is toegestaan tot beloop 
van 10.000 EUR (niet‐geïndexeerd) per schadegeval. 
 
6.3. Verplaatsingen 
 
De waarborg is verworven voor de schade veroorzaakt tijdens verplaatsingen die ondermeer gedaan worden als : 
1. voetganger 
2. eigenaar, houder of gebruiker van fietsen, rolschaatsen of rollers, gespannen voertuigen of alle andere landvoertuigen 

zonder motor 
3. passagier van om het even welk voertuig (uitgezonderd de gevallen van aansprakelijkheid bepaald door de Belgische 

of buitenlandse wetgeving inzake verplichte motorrijtuigenverzekering). 
 
6.4. Vaartuigen 
 
De waarborg is verworven voor de schade veroorzaakt als eigenaar, houder of gebruiker van boten en andere vaartuigen. 
 
AMMA Verzekeringen waarborgt evenwel niet de schade veroorzaakt door : 
- het gebruik van zeilboten van meer dan 300 kg waarvan een verzekerde eigenaar is 
- het gebruik van motorboten en van jetskis van meer dan 10 PK DIN, waarvan een verzekerde eigenaar is. 
 
6.5. Luchtvaartuigen 
 
AMMA  Verzekeringen  waarborgt  niet  de  schade  veroorzaakt  door  het  gebruik  van  luchtvaartuigen,  waarvan  een 
verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is. 
 
De waarborg is evenwel verworven voor schade veroorzaakt door volgende niet met een motor uitgeruste tuigen waarvan 
de verzekerden eigenaar, houder of gebruiker zijn : parapente, valscherm en deltavlieger. 
 
6.6. Motorvoertuigen, tuinwerktuigen 
 
AMMA Verzekeringen waarborgt niet de schade voortvloeiend uit een burgerlijke aansprakelijkheid die wettelijk verplicht 
verzekerd moet zijn. 
 
De waarborg is evenwel verworven voor : 
1. schade die de verzekerden veroorzaken wanneer  zij een motor‐ of een  spoorrijtuig onderworpen  aan een wettelijk 

verplichte verzekering besturen, zonder hiertoe de wettelijk vereiste leeftijd te hebben, en zonder medeweten van hun 
ouders of van de personen die hen onder hun hoede hebben.  AMMA Verzekeringen waarborgt eveneens de materiële 
schade aan het gebruikte vervoermiddel indien dit aan een derde toebehoort en wanneer het gebruikt werd buiten zijn 
medeweten 

2. de  schade  ingevolge  de  aansprakelijkheid  die  voortvloeit  uit  het  toevallig  en  vanwege  de  eigenaar  of  de  houder 
toegelaten besturen door een verzekerde, houder van een terzake geldig rijbewijs en buiten elke competitie, van een 
motorrijtuig waarvan geen enkele van de verzekerden eigenaar, huurder of houder is. 
De waarborg  is uitsluitend verworven  in omstandigheden waarin de schadelijder geen vergoeding kan ontvangen op 
basis van het typecontract B.A. motorrijtuigen. 
De dekking is niet verworven voor de schade aan het motorrijtuig zelf 

3. schade  voortvloeiend  uit  het  besturen  van  gemotoriseerde  tuinwerktuigen  of  andere  knutselwerktuigen,  die  niet 
onderworpen zijn aan de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen 

4. schade  veroorzaakt  door  gemotoriseerd  speelgoed waarop  de  kinderen  plaats  kunnen  nemen  en  voor  zover  hun 
effectieve maximumsnelheid niet meer bedraagt dan 8 km/uur 

5. schade veroorzaakt door gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, zoals gedefinieerd in het KB van 13 februari 2007 
voor  zover  hun  effectieve maximumsnelheid  niet meer  bedraagt  dan  18  km/uur.    Schade  veroorzaakt  door mini‐
motorfietsen (pocket bikes) wordt niet gewaarborgd. 

 
Wanneer  de  tussenkomst  dient  te  gebeuren  conform  de  bepalingen  van  de  modelovereenkomst  van  de  verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, worden de waarborgen en de bedragen verzekerd zoals voorzien door 
het typecontract “B.A. Auto” van AMMA Verzekeringen. 
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6.7. Tijdelijke verblijven 
 
De waarborg is verworven aan de verzekerden die, zelfs contractueel, aansprakelijk gesteld worden voor : 
1. alle schade, ontstaan  tijdens een verblijf als patiënt  in een ziekenhuisinstelling of gedurende een  tijdelijk of  toevallig 

verblijf, om privé‐ of beroepsdoeleinden, in hotels of gelijkaardige logementhuizen 
2. schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing,  rook, water of het breken van  ruiten, aan gebouwen, caravans of 

tenten en hun  inhoud die  zij  ingevolge vakanties,  familiefeesten en/of  reizen om privé‐ of beroepsredenen  in huur 
genomen hebben of bewonen. 

 
6.8. Gebouwen en hun inhoud, grafzerken 
 
a) De waarborg is verworven aan de verzekerden omschreven in artikel 1,2,3,4 van de rubriek “Verzekerden” voor schade 
veroorzaakt door : 
1. gebouwen of gedeelten van gebouwen alsmede hun inhoud, die zij bewonen als hoofdverblijf of tweede verblijf (met 

inbegrip van wooncaravan) 
2. gebouwen  of  gedeelten  van  gebouwen  die  zij  niet  bewonen, maar waarvan  zij  eigenaars, mede‐eigenaars,  naakte 

eigenaars, vruchtgebruikers of bewakers zijn 
3. de  al  dan  niet  bebouwde  terreinen,  waarvan  zij  eigenaars, mede‐eigenaars,  naakte  eigenaars,  vruchtgebruikers  of 

bewakers zijn 
4. lokalen  en  hun  inhoud  (uithangborden  inbegrepen)  die  zij  gebruiken  voor  de  persoonlijke  uitoefening  van  een  vrij 

beroep of van een handel die geen afzet of opslag van waren met zich meebrengt 
5. het studentenverblijf 
6. de garages en parkeerplaatsen dienend voor persoonlijk gebruik van de verzekerde, evenals deze die door verzekerden 

in huur of gebruik gegeven worden 
7. het gebruik van personen‐ en goederenliften, inbegrepen liften in flatgebouwen waarvan zij eigenaars, mede‐eigenaars 

of bewakers zijn, voor zover deze hijstoestellen het voorwerp uitmaken van een technisch onderhoud, dat de goede 
werking ervan waarborgt 

8. de grafzerken van de ouders van de verzekerden gedefinieerd onder punten 1,2 van de rubriek “Verzekerden”. 
 
b) tijdens het optrekken, het herbouwen of verbouwen van een gebouw, is de waarborg enkel van toepassing als het gaat 
om schade veroorzaakt door gebouwen bedoeld als hoofdverblijf of tweede verblijf voor een verzekerde voor zover deze 
werken de stevigheid van het gebouw niet aantasten.   
Tijdens  het  uitvoeren  van  onderhoudswerken,  is  deze  waarborg  ook  verworven  voor  gebouwen  met  een  andere 
bestemming dan deze hiervoor vermeld. 
 
Wanneer de verzekering betrekking heeft op een gebouw of een gedeelte van een gebouw, geldt de waarborg onder meer 
ook  voor  de  binnenplaatsen,  toegangen,  terrassen,  voetpaden,  bijgebouwen  en  bijhorigheden,  zwembaden,  antennes, 
masten,  vlaggenstokken,  uithangborden,  borden  (onder  meer  zonnepanelen),  cisternes  en  voor  de  inboedel  die  voor 
privégebruik dient.   
Wanneer de verzekering betrekking heeft op een terrein, geldt de waarborg onder meer ook voor de omheiningen en de 
beplantingen. 
 
Komt de aansprakelijkheid van mede‐eigenaars collectief  in het gedrang dan  is de waarborg verworven  in verhouding tot 
het aandeel van de verzekerde in de mede‐eigendom. 
 
6.9. Vakantie – Vrije tijd – Sport 
 
Is eveneens gewaarborgd, voor zover de aansprakelijkheid van de verzekerde betrokken is, schade voortvloeiend uit : 
1. het kamperen in een tent of een caravan 
2. het knutselen, het  tuinieren, het kweken van dieren op kleine schaal en voor hobbydoeleinden; de waarborg  is van 

toepassing op het gebruik van materiaal, al of niet voorzien van een motor, dat voor deze activiteiten nodig  is, voor 
zover  het  niet  onder  toepassing  valt  van  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake motorrijtuigen  (zie  ook 
artikel 6.6 hiervoor) 

3. het vliegen met modelvliegtuigen 
4. activiteiten  uitgeoefend  door  een  verzekerde  ten  persoonlijken  titel,  in  het  kader  van  culturele,  sport,  jeugd‐  of 

soortgelijke verenigingen.  AMMA Verzekeringen waarborgt niet de persoonlijke aansprakelijkheid van de jongeren die 
de verzekerden onder hun hoede hebben 

5. het  beoefenen  van  spelen  of  sporten,  met  inbegrip  van  schieten,  parachutisme,  paardrijden  en  het  gebruik  van 
voorgespannen paarden; 
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6.10. De toevertrouwde goederen 
 
De waarborg is aan de verzekerden, omschreven in artikel 1,2,3,4 van de rubriek “Verzekerden”,  verworven tot beloop van 
2.500 EUR  (niet‐geïndexeerd) per schadegeval  indien ze aansprakelijk zijn, en dit zelfs op contractuele basis voor schade 
veroorzaakt aan goederen die ze tijdelijk onder hun bewaking hebben. 
 
AMMA Verzekeringen dekt evenwel niet de schade (behoudens andersluidende bepalingen) : 
- aan  gebouwen  of  gedeelten  van  gebouwen  waarvan  de  verzekerden  huurder  of  gebruiker  zijn,  evenals  aan  de 

roerende goederen die er zich in bevinden 
- aan al dan niet gemotoriseerde transportmiddelen (o.a. motorrijtuigen, motorboten, jet‐ski, fietsen, ...) 
- aan zitmaaiers 
- aan dieren 
- aan waarden  :  staven edel metaal, geld, protonsaldo,  aandelen of obligaties,  cheques of  andere waardepapieren en 

zegels, behalve indien die laatste deel uitmaken van een verzameling. 
 
6.11. De waarborg Bob 
 
1.   Toepassingsvoorwaarden 
 
AMMA Verzekeringen vergoedt de stoffelijke schade  toegebracht aan het motorrijtuig  (voertuig voor  toerisme en zaken, 
voertuig voor dubbel gebruik) toebehorend aan een derde en bestuurd door een verzekerde omschreven in artikels 1.2.3,4 
van de rubriek  “Verzekerden”, voor zover deze verzekerde persoonlijk, geheel of gedeeltelijk, aansprakelijk gesteld wordt 
voor de schade aan het voornoemde motorrijtuig. 
 
De waarborg Bob is uitsluitend verworven indien de hierna vermelde voorwaarden vervuld zijn : 
 
- de verzekerde neemt, op verzoek van de eigenaar, de gebruikelijke houder of de door hen gemachtigde bestuurder, 

kosteloos en bij wijze van vriendendienst de  rol van Bob op  zich, wanneer de verzoeker  zijn voertuig, gelet op de 
wettelijke regels  inzake alcoholintoxicatie of  inzake het gebruik van andere producten die een gelijkaardig effect tot 
gevolg hebben, niet langer zelf kan besturen 

 
- enkel het  traject afgelegd om de eigenaar, de gebruikelijke houder of de door hem gemachtigde bestuurder  tijdens 

vrijetijdsactiviteiten van en naar huis te brengen, is verzekerd 
 
- de schade moet het gevolg zijn van een onopzettelijk verkeersongeval in België.  Dit ongeval moet onmiddellijk nadat 

het  zich  heeft  voorgedaan  door  de  bevoegde  politiediensten,  door  middel  van  een  proces‐verbaal,  worden 
vastgesteld; 

- de verzekerde moet op het ogenblik van het ongeval over een geldig rijbewijs beschikken.   Hij mag zich niet  in een 
staat van strafbare alcoholintoxicatie bevinden, noch  in een vergelijkbare toestand die het gevolg  is van het gebruik 
van enig ander product dan alcohol 

 
- de stoffelijke schade bedraagt in hoofdsom minstens 500 EUR (geïndexeerd) 
 
- het gebruikte voertuig mag bij geen enkele verzekeringsmaatschappij verzekerd zijn tegen stoffelijke schade. 
 
2.   Omvang van de waarborg 
 
AMMA Verzekeringen vergoedt : 
- in geval van totaal verlies  : de werkelijke waarde van het voertuig op de dag van het ongeval zoals vastgesteld door 

een expert, niet‐recupereerbare btw  inbegrepen, op voorwaarde dat de benadeelde deze werkelijk heeft betaald en 
verminderd met de waarde van het wrak  

- in geval van herstelling : de herstellingskosten zoals vastgesteld door een expert, niet‐recupereerbare btw inbegrepen, 
op voorwaarde dat de benadeelde deze werkelijk en onherroepelijk heeft betaald. 

 
3.   Vaststelling van de schade 
 
De expert aangeduid door AMMA Verzekeringen stelt de schade vast. 
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ARTIKEL 7. BIJKOMENDE WAARBORGEN 

 
1. Vrijwillige hulpverlening door derden 
 
AMMA Verzekeringen vergoedt, tot beloop van 50.000 EUR  (geïndexeerd) per schadegeval en zonder toepassing van de 
vrijstelling, de schade die derden en hun  rechthebbenden hebben opgelopen door bij  imminent gevaar bedachtzaam en 
vrijwillig deel te nemen aan de redding van de verzekerde personen en hun goederen, dit zelfs als de aansprakelijkheid van 
deze laatsten niet in het gedrang komt. 
 
Evenwel kan geen verzekeraar noch een ander organisme, (privé of sociaal), dat naar aanleiding van deze feiten gehouden 
is tot enige uitkering ten gunste van die derden, zich op deze waarborg beroepen. 
 
2. Opsporingskosten verdwenen kinderen 
 
Bij de verdwijning van een verzekerd minderjarig kind gedurende ten minste 24 u en voor zover de verdwijning binnen de 
72 u gemeld werd aan de autoriteiten, vergoedt AMMA Verzekeringen tot beloop van 15.000 EUR (geïndexeerd) volgende 
uitgaven : 

- opsporingskosten gedragen door de verzekerden 
- de kosten en honoraria ingevolge medische of psychologische hulp aan de verzekerden. 

AMMA Verzekeringen komt tussen na uitputting van de tussenkomsten van een organisme van sociale zekerheid, van de 
autoriteiten of van enig ander organisme. 
 
Deze waarborg is niet verworven indien, het verdwenen kind zelf, een verzekerde of een familielid enigerwijze betrokken 
was bij de verdwijning. 
 

ARTIKEL 8. VERPLICHTINGEN BIJ SCHADEGEVALLEN 

 
Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen de acht dagen nadat het is voorgevallen, schriftelijk aan AMMA 
Verzekeringen medegedeeld worden. 
 
De  aangifte  moet  plaats,  datum,  uur,  oorzaak,  omstandigheden  en  de  vermoedelijke  gevolgen  van  het  schadegeval 
vermelden. Verder moet  de  identiteit  van de dader,  van  de  benadeelde  alsmede  van  eventuele  getuigen medegedeeld 
worden. 
 
De verzekerde moet zonder verwijl aan de verzekeraar alle nuttige  inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden 
die hem worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen. 
 
De verzekerde moet alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van de schade te voorkomen en te beperken. 
 
Elke  dagvaarding  en  alle  gerechtelijke  en  buitengerechtelijke  stukken  moeten  door  de  verzekerde  aan  AMMA 
Verzekeringen overgemaakt worden, onmiddellijk nadat zij aan de verzekerde worden afgegeven en betekend. Bij verzuim 
dient de verzekerde AMMA Verzekeringen te vergoeden voor het nadeel dat zij geleden heeft. 
 
Voor zover mogelijk wordt de schadeaangifte gedaan op het formulier dat AMMA Verzekeringen ter beschikking stelt aan 
de verzekeringnemer. 
 

ARTIKEL 9. LEIDING VAN HET GESCHIL 

 
Vanaf  het  ogenblik  dat  AMMA  Verzekeringen  tot  het  geven  van  dekking  is  gehouden  en  voor  zover  deze  wordt 
ingeroepen, is zij verplicht zich achter de verzekerde te stellen binnen de grenzen van de dekking. 
 
Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zoverre de belangen van AMMA Verzekeringen en van de verzekerde 
samenvallen, heeft AMMA Verzekeringen het recht om, in de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te 
bestrijden. AMMA Verzekeringen kan deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat. 
 
Die  tussenkomsten  van  AMMA  Verzekeringen  houden  geen  enkele  erkenning  in  van  aansprakelijkheid  vanwege  de 
verzekerde en zij mogen hem geen nadeel berokkenen. 
 
De definitieve schadevergoeding of de weigering om te vergoeden worden zo spoedig mogelijk aan de verzekeringnemer 
meegedeeld. 
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AMMA Verzekeringen  die  schadevergoeding  betaald  heeft,  treedt  in  de  rechten  en  de  vorderingen  die  de  verzekerde 
kunnen toebehoren. 

ARTIKEL 10. ALGEMENE UITSLUITINGEN 

 
Onverminderd de hiervoor vermelde uitsluitingen en de bepalingen eigen aan sommige dekkingen, wordt uit de waarborg 
gesloten : 
 
- schade  voortvloeiend  uit  de  burgerrechtelijke  aansprakelijkheid  die  onderworpen  is  aan  een  wettelijk  verplicht 

gestelde verzekering (onder meer die bedoeld in de wetgeving op de verplichte verzekering inzake motorvoertuigen) 
 

- schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsook de wildschade 
 
- schade voortvloeiend uit de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde die de  leeftijd van achttien 

jaar heeft bereikt en die het gevolg is van een van de volgende zware fouten: 
‐  staat  van  dronkenschap  of  een  gelijkaardige  toestand,  gevolg  van  het  gebruik  van  andere  producten  dan 

alcoholische dranken 
‐  gewelddaden begaan op personen 
‐  deelname door de verzekerde aan een vechtpartij, ordeverstoring, weddenschap of uitdaging, tenzij de verzekerde 

bewijst dat hij er niet actief deel aan nam en hij niet de aanstoker of uitdager was 
 

- ieder schadegeval veroorzaakt door opzet in hoofde van de verzekerde van 16 jaar of ouder 
 

‐  schade, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit een wijziging van de atoomkern, uit radioactiviteit en uit de 
voortbrenging van ioniserende stralingen 

 
‐  schadegevallen voortspruitend uit oorlog, burgeroorlog, daden van sabotage of terrorisme, of gelijkaardige feiten 
 
‐  de  stoffelijke  schade  veroorzaakt  door  vuur,  brand,  ontploffing  of  rook  ingevolge  vuur  of  brand,  ontstaan  in  of 

overgeslagen van het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of bewoner is 
 
‐  schadegevallen die voortvloeien uit een staking, een oproer of collectieve gewelddaden, behalve indien de verzekerden 

bewijzen dat zij niet actief hebben deelgenomen aan deze feiten. 
 
 

HOOFDSTUK III. RECHTSBIJSTAND EN VERHAAL 

 
De  bepalingen  van  de  polis  "B.A.  Privé  Leven"  blijven  van  toepassing,  behalve  indien  hiervan  uitdrukkelijk  door  de 
hiernavolgende speciale voorwaarden wordt afgeweken. 
Huidige speciale voorwaarden vormen een afzonderlijk hoofdstuk. 
De in huidig artikel omschreven waarborgen worden verzekerd tot beloop van de bedragen vermeld in artikel 8 van huidig 
hoofdstuk. 
 

ARTIKEL 1. VOORWERP, OMVANG, VERBINTENISSEN EN DEFINITIES 

 
1. De strafrechtelijke verdediging 
 
AMMA Verzekeringen neemt de honoraria en kosten ten laste van de advocaten voor de verdediging van de verzekerden 
in een strafrechterlijke procedure : 
- hetzij wanneer  zij  aansprakelijk  zijn  voor  schades  die  gewaarborgd  zijn  in  het  kader  van  hoofdstuk  II  van  huidige 

verzekering 
- hetzij  wanneer  zij  een  inbreuk  plegen  op  het  Algemeen  Reglement  op  de  Politie  van  het  Wegverkeer  in  een 

hoedanigheid van : 
‐ voetganger 
‐  eigenaar,  houder  of  gebruiker  van  fietsen,  rolschaatsen  of  rollers,  gespannen,  voortbewegingstoestellen,  of  alle 
andere landvoertuigen zonder motor 
‐ passagier van om het even welk voertuig (met uitzondering van de gevallen van aansprakelijkheid geviseerd door de 
Belgische of buitenlandse wetgeving inzake de verplichte verzekering voor motorrijtuigen) 
‐ ruiter. 
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2. Het verhaal tegen de aansprakelijke derden 
 
Wanneer,  binnen  het  kader  van  zijn  privéleven,  een  verzekerde,  zoals  gedefinieerd  in  artikel  1,2,3,4  van  de  rubriek 
“Verzekerden” lichamelijke of materiële schade lijdt, neemt AMMA Verzekeringen de kosten en erelonen ten laste die nodig 
zijn om‐ minnelijk of procedureel – burgerlijk verhaal in te stellen tegen de derde aansprakelijke of diens verzekeraar : 
- op basis van de artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek; 
- op basis van de wet van 25.02.1991 m.b.t. de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.  Deze waarborg geldt 

enkel n.a.v. lichamelijke schade 
- op  basis  van  de Wet  van  21.11.1989  betreffende  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  voor motorrijtuigen 

(artikel  29bis)  voor  de  schade  geleden  door  de  verzekerde  als  zwakke  weggebruiker  ten  gevolge  van  een 
verkeersongeval 

- op basis van de Wet van 30.07.1979 met betrekking  tot de Preventie van Brand en Ontploffing en betreffende de 
Verplichte Verzekering van de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid in dergelijke gevallen 

- wegens burenhinder in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat de geleden schade het 
rechtstreeks gevolg is van een plotse, onvrijwillige en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van een verzekerd recht, 

 
of op basis van gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht. 
 
Onderhavige waarborg is slechts door de verzekerden verworven wanneer zij zich, op het ogenblik van de schade, in een 
situatie en  in een hoedanigheid bevinden die vereist  is om een beroep te kunnen doen op de waarborgen voorzien  in de 
Verzekering  B.A.  Privé  Leven  (Hoofdstuk  II),  indien  zijzelf  schade  zouden  hebben  veroorzaakt  aan  een  derde.    De 
uitsluitingen vermeld in hoofdstuk II kunnen de verzekerden enkel tegengeworpen worden indien de voorwaarden ervan in 
hun hoofde gerealiseerd zijn. 
 
3. Onvermogen van verantwoordelijke derden 
 
Wanneer  een  schadegeval,  door  de  verzekerde  geleden,  recht  geeft  op  de  toepassing  van  de waarborg  van  artikel  2 
hiervoor  en  zo  de  behoorlijk  geïdentificeerde  aansprakelijke  derde  als  onvermogend  erkend  wordt,  neemt  AMMA 
Verzekeringen de schade ten  laste tot beloop van het verzekerde bedrag na aftrek van de toepasselijke vrijstelling in B.A. 
Prive Leven. 
 
4. De strafrechtelijke borgstelling 
 
Wanneer,  ingevolge  een  voorval  dat  gewaarborgd  is  binnen  hoofdstuk  II  van  de Verzekering  B.A.  Privé  Leven,  in  het 
buitenland een strafrechtelijke borgstelling geëist wordt door de  lokale autoriteiten, hetzij om de verzekerden vrij te laten 
wanneer zij  in voorlopige hechtenis zijn genomen hetzij om hun vrijheid te behouden wanneer zij met hechtenis worden 
bedreigd, zal AMMA Verzekeringen het bedrag van deze borgstelling vooruitbetalen. 
 
De terugbetaling van het vooruitbetaald bedrag, vermeerderd met de wettelijke  intresten van toepassing  in België en de 
eventuele  inningskosten,  dient  te  gebeuren  zodra  de  borgstelling  is  vrijgegeven  of  de  definitieve  veroordeling  van  de 
verzekerden een feit is geworden. 
 
5. Gratieverzoek 
Indien,  ten  gevolge  van  een  gewaarborgd  schadegeval,  de  verzekerden  veroordeeld  werden  tot  een  effectieve 
gevangenisstraf neemt AMMA Verzekeringen de kosten van een gratieverzoek ten laste. 
 

ARTIKEL 2. KOSTEN EN ERELONEN 

 
AMMA Verzekeringen neemt voor haar rekening : 
1. De kosten verbonden aan het samenstellen en beheren van het dossier 
2. De  betaling van :  

- de kosten en erelonen, van advocaten en deurwaarders 
- de kosten van expertise 
- de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ten laste van de verzekerde, noodzakelijk voor de 

verdediging  van  de  belangen  van  verzekerde,  met  inbegrip  van  de  kosten  van  de  tegenpartij  indien  de 
verzekerden er gerechtelijk toe verplicht zijn die te vergoeden 

3. na voorlegging van de bewijsstukken, de  terugbetaling van de  reis‐ en verblijfkosten die  rechtmatig en met overleg 
gemaakt zijn door de verzekerde, wanneer zijn persoonlijke verschijning voor een buitenlandse rechtbank vereist is bij 
wet of bevolen is bij gerechtelijke beslissing. 

 
AMMA Verzekeringen neemt niet ten laste : 
- de boetes, bijkomende opcentiemen en minnelijke schikkingen met het Openbaar Ministerie, evenals de bedragen  in 

hoofdsom  en  de  bijkomende  kosten  waartoe  de  verzekerden  zouden  kunnen  veroordeeld  worden,  waarin  ook 
begrepen zijn de bedragen in bij wet ingestelde speciale fondsen 
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- de kosten en erelonen, verbonden aan opdrachten, gegeven vóór de aangifte van het schadegeval of vooraleer er met 
AMMA Verzekeringen werd overlegd tenzij die noodzakelijk waren door uitzonderlijk dringende omstandigheden 

- de kosten en erelonen van procedures bij internationale en supranationale rechtbanken. 
 

ARTIKEL 3. BEHEER VAN HET DOSSIER 

 
1. AMMA Verzekeringen  onderzoekt  samen met de  verzekerde  de  aan  te wenden middelen om  tot  een oplossing  te 

komen. 
2. Met uitzondering van de dringende bewarende maatregelen, blijven de kosten en erelonen in verband met het om het 

even  welke  verplichting,  gemaakt  zonder  voorafgaandelijk  akkoord  van  AMMA  Verzekeringen,  ten  laste  van  de 
verzekerde. 

ARTIKEL 4. VRIJE KEUZE VAN EEN ADVOCAAT EN DESKUNDIGE 

 
De  verzekerde  is  vrij  in  de  keuze  van  een  advocaat  of  van  iedere  andere  persoon  die  de  vereiste  kwalificaties  heeft 
krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen: 
‐ wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure 
‐ telkens als er zich een belangenconflict met AMMA Verzekeringen voordoet. 
 
Indien de verzekerde een advocaat kiest die niet ingeschreven is aan de Balie van het rechtsgebied van het Hof van Beroep 
waar de zaak moet gepleit worden (of een gelijkwaardige rechtsmacht indien in het buitenland moet gepleit worden), zal hij 
zelf de daaruit voortvloeiende bijkomende kosten en erelonen dragen. 
 
Wanneer de aanstelling van een deskundige zich rechtvaardigt, mag de verzekerde deze deskundige vrij kiezen. 
Indien de verzekerde een deskundige kiest die gedomicilieerd is buiten de provincie waar de opdracht dient uitgevoerd te 
worden (of een gelijkwaardig administratief gebied indien de opdracht in het buitenland dient uitgevoerd te worden), zal hij 
zelf de daaruit voortvloeiende bijkomende kosten en erelonen dragen. 
 
Indien de verzekerde beslist van advocaat of van deskundige te veranderen, zullen de daaruit voortvloeiende bijkomende 
kosten en erelonen te zijnen  laste blijven, behalve voor de gevallen waarin de verzekerde buiten zijn wil om gedwongen 
wordt een andere advocaat of deskundige te kiezen. 
 
Indien AMMA Verzekeringen van oordeel is dat de kosten en erelonen van de door de verzekerde gekozen advocaten of 
deskundigen  overdreven  hoog  zijn,  verbindt  de  verzekerde  zich  ertoe,  op  verzoek  van  AMMA  Verzekeringen,  de 
tuchtrechtelijke overheid waarvan die personen afhangen of de bevoegde  rechtbanken  te vragen deze bedragen vast  te 
stellen. 
 
De verzekerde en zijn raadsman verbinden er zich toe om een afschrift van iedere briefwisseling over te maken aan AMMA 
Verzekeringen. 
 

ARTIKEL 5. WEIGERING TOT TUSSENKOMST 

 
AMMA Verzekeringen mag haar tussenkomst weigeren of stopzetten wanneer zij van mening is dat : 
- het instellen van een vordering of het uitoefenen van een verhaal geen ernstige kansen op succes biedt 
- een voorgestelde minnelijke schikking bevredigend is. 
Bij meningsverschil geniet de verzekerde evenwel van de "objectiviteitclausule" hierna. 
 

ARTIKEL 6. OBJECTIVITEITSCLAUSULE 

 
Bij verschil van mening met AMMA Verzekeringen over de gedragslijn die zal worden gevolgd voor de  regeling van het 
schadegeval en na betekening door AMMA Verzekeringen van haar standpunt of van haar weigering om de stelling van de 
verzekerde  te  volgen,  heeft  de  verzekerde  het  recht  een  advocaat  van  zijn  keuze  te  raadplegen  onverminderd  de 
mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen. 
 
Zo de advocaat het standpunt van AMMA Verzekeringen bevestigt, wordt aan de verzekerde de helft van de kosten en 
honoraria van deze raadpleging terugbetaald. 
 
Indien de geraadpleegde  advocaat de  stelling van de verzekerde bevestigt, bij middel van een  schriftelijk en met  reden 
omkleed advies, is AMMA Verzekeringen, ongeacht de afloop van de procedure, ertoe gehouden zijn waarborg te verlenen, 
met inbegrip van de kosten en de honoraria van de raadpleging. 
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Indien  tegen het  advies  van  deze  advocaat de  verzekerde op  zijn  kosten  een  procedure begint  en  een  beter  resultaat 
bekomt dan hetgeen hij zou hebben bekomen indien hij het standpunt van AMMA Verzekeringen zou hebben gevolgd, is 
AMMA Verzekeringen die de stelling van de verzekerde niet heeft willen volgen, gehouden haar waarborg te verlenen en 
de kosten en honoraria van de raadpleging terug te betalen die ten laste van de verzekerde zouden zijn gebleven. 
 

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN BIJ SCHADEGEVAL 

 
Onverminderd de verplichtingen waarvan sprake in de verzekering "B.A. Privé Leven", verbindt de verzekerde er zich toe : 
- binnen de kortst mogelijke tijd alle documenten  in verband met het schadegeval aan AMMA Verzekeringen over  te 

dragen,  inzonderheid  alle  gerechtelijke  en  buitengerechtelijke  akten  of  briefwisseling  alsook  alle  bewijsstukken  in 
verband met zijn eis 

- AMMA Verzekeringen op de hoogte te houden van het verloop van het dossier en, zo nodig, alle nuttige maatregelen 
te treffen, die de afwikkeling van het schadegeval vergemakkelijken. 

 

ARTIKEL 8. MAXIMALE TUSSENKOMST 

 
AMMA Verzekeringen komt tussen, per schadegeval, tot beloop van volgende bedragen : 
 
- Strafrechtelijke verdediging   : 50.000 EUR 
- Verhaal     : 50.000 EUR 
- Onvermogen     : 15.000 EUR 
- Borgstelling     : 25.000 EUR 
- Gratieverzoek     : 25.000 EUR 
 
Deze bedragen zijn geïndexeerd. 

ARTIKEL 9.  UITSLUITINGEN 

 
Onverminderd de uitsluitingen voorzien door de verzekering "B.A. Privé Leven", wordt overeengekomen dat de waarborg 
niet verworven is : 
 
- indien :  

‐  bij minnelijke schikking 
‐  bij gerechtelijke procedure 
‐  bij voorziening in cassatie 

de respectievelijke bedragen van het uit te oefenen verhaal in hoofdsom minder dan 250 EUR, 500 EUR of 2.500 EUR 
bedragen. Deze bedragen zijn geïndexeerd. 

 
-  voor de vergoedingen waartoe de verzekerde veroordeeld werd 
 
- voor schadegevallen die verband houden met contractuele verplichtingen, met inbegrip van schadegevallen die  
  betrekking hebben op de toepassing van deze overeenkomst 
 
- op schadegevallen die voorvloeien uit betwiste rechten (dit zijn rechten die het voorwerp uitmaken van een  

betwisting) die aan de verzekerde worden overgedragen door successie, afstand of conventionele subrogatie, of 
aangaande rechten van derden die de verzekerde wil doen gelden in eigen naam 

 
- voor schadegevallen die verband houden met investeringen met inbegrip van onroerende goederen alsook het bezit, het 
gebruik, de aankoop en de verkoop van aandelen en obligaties 

 
- voor schadegevallen die voorvloeien uit diefstal of poging tot diefstal, misbruik van vertrouwen, oplichting of valsheid  
  in geschrifte 
 
- op schadegevallen die voortvloeien uit het uitoefenen van politieke, syndicale of lucratieve activiteiten van de 
  verzekerde 
 
- op het burgerlijk verhaal dat de verzekerde instelt om een vergoeding te vorderen voor zuiver immateriële schade, dit  
  is economische of financiële schade (genotsderving, winstverlies, enz) of morele schade die niet het gevolg is van  
  lichamelijke of materiële schade, geleden door de verzekerde 
 
- schade die voortvloeit uit contractuele of extracontractuele relaties van de verzekerde met zorgverstrekkers of  
  verzorgingsinstellingen 
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- voor elk verhaal ingeleid tegen een derde, ingevolge schade die deze laatste in zijn hoedanigheid van Bob aan het  
  gebruikte rijtuig zou hebben toegebracht. 

 

ARTIKEL 10. RECHTEN ONDER VERZEKERDEN 

 
1. Wanneer een verzekerde, die deze waarborg geniet, overlijdt, wordt de waarborg toegekend aan zijn echtgenoot, niet 

gescheiden van tafel en bed of niet feitelijk gescheiden, zijn ascendenten en descendenten voor iedere vordering tegen 
een voor dit overlijden mogelijke aansprakelijke derde. 

2. De waarborg wordt nooit verleend aan verzekerde personen, andere dan de verzekeringnemer, wanneer zij  rechten 
kunnen laten gelden ofwel tegen elkaar, ofwel tegen de verzekeringnemer. 

3. Indien er meerdere verzekerden betrokken zijn in een zelfde schadegeval dient de verzekeringnemer te bepalen welke 
voorrang er bij de uitputting van het verzekerd bedrag door AMMA Verzekeringen moet verleend worden aan elk der 
verzekerden. 

 

ARTIKEL 11. DUUR 

 
De  "Rechtsbijstand‐  en Verhaalverzekering" wordt  afgesloten  voor  een  duur  van maximum  één  jaar  en  hernieuwt  zich 
rechtens voor opeenvolgende periodes van gelijke duur, behoudens opzegging per  aangetekende brief, door de ene of 
andere partij, minstens drie maanden vóór het verstrijken van de lopende periode. 
 

ARTIKEL 12. OPZEG 

 
De verzekeringnemer behoudt zich het  recht voor, per aangetekende brief en binnen de 30 dagen na kennisgeving, het 
contract in zijn geheel op te zeggen indien AMMA Verzekeringen aan huidige waarborg een einde stelt. 

 

HOOFDSTUK IV. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

ARTIKEL 1. AANVANG, VERHUIS NAAR HET BUITENLAND 

 
1. De verzekeringsovereenkomst wordt van kracht vanaf het ogenblik dat het werd ondertekend door de verzekeringnemer 
en de verzekeraar; het  treedt  in werking vanaf de datum vermeld  in de bijzondere voorwaarden op voorwaarde dat de 
eerste bijdrage betaald werd. 
 
De betaling van de eerste bijdrage wordt gelijkgesteld met de aanvaarding van de voorwaarden door de verzekeringnemer. 
 
In de gevallen voorzien door artikel 9 worden de nieuwe voorwaarden aanzien als aanvaard van zodra de eerste bijdrage 
volgend op de betekenis van de wijziging van de voorwaarden en/of het tarief, wordt betaald. 
 
De opzeg treedt in werking op de einddatum om 24H00. 
 
2. Verhuis naar het buitenland : 
Indien  de  verzekeringnemer  naar  het  buitenland  verhuist  blijven  de  waarborgen  van  de  overeenkomst  verworven 
gedurende een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de dag van verhuis. 

ARTIKEL 2. DUUR 

 
De overeenkomst is opzegbaar op elke jaarlijkse hoofdvervaldag. 
Op het einde van de verzekeringsperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend van  jaar tot  jaar vernieuwd, tenzij zij door 
één der partijen ten minste drie maanden vóór het verstrijken van de lopende periode wordt opgezegd. 
 

ARTIKEL 3. PERIODE VAN DEKKING 

 
De  daad,  het  feit,  de  vergissing,  de  nalatigheid  of  de  gebeurtenis,  die  de  oorsprong  vormt  van  het  schadegeval moet 
gebeurd zijn tussen het begin en de einddatum van de overeenkomst. 
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ARTIKEL 4. MEDEDELINGSPLICHT 

 
De verzekeringnemer dient zowel bij het afsluiten van het contract als tijdens de duur ervan : 
- het risico volledig en juist aan AMMA Verzekeringen voor te stellen 
- alle hem bekende omstandigheden, waarvan hij redelijkerwijze kan aannemen dat deze een invloed kunnen hebben op 

de beoordeling van het risico door AMMA Verzekeringen, nauwkeurig mee te delen 
- alle andere verzekeringen met hetzelfde voorwerp op te geven. 
Bij verzwijging of onjuiste  mededeling zal AMMA Verzekeringen naargelang het geval haar tegemoetkoming beperken of 
weigeren volgens de bepalingen van de wetgeving. 

ARTIKEL 5. BIJDRAGE 

 
De  bijdrage  is  een  haalschuld.  Zij  is  betaalbaar  tegen  voorlegging  van  de  kwitantie  of  bij  ontvangst  van  een 
vervaldagbericht. 
 
Alle uit hoofde van dit contract geheven of te heffen belastingen, taksen of kosten zijn ten laste van de verzekeringnemer. 
Zij worden samen met de bijdrage geïnd. 
 
De bijdrage, verhoogd met de taksen en kosten, moet op de vervaldagen vooruit betaald worden. 
 

ARTIKEL 6. INDEXATIE 

 
1. Indien  zij  geïndexeerd  zijn,  wijzigen  de  verzekerde  bedragen,  de  vergoedingsgrenzen  en  de  vrijstellingen  op  elke 

jaarlijkse vervaldag overeenkomstig de bestaande verhouding tussen : 
- de index van de consumptieprijzen van toepassing op het moment van deze vervaldag 
en 
- de index van de consumptieprijzen 115,00 van december 2010 (basis 100 in 2004). 

 
2. Bij schadegeval is de van toepassing zijnde index deze van de maand voorafgaand aan de datum van het schadegeval. 

Voor wat de bedragen betreft die geviseerd worden in artikel 6.6 van hoofdstuk II zijn de terzake geldende specifieke 
indexatiemodaliteiten van kracht. 

 
3. De  premie wijzigt  op  elke  jaarlijkse  vervaldag  overeenkomstig  de  evolutie  van  de  index  van  de  consumptieprijzen, 

zonder afbreuk te doen aan de toepassing van het artikel 9. 
 

ARTIKEL 7. NIET‐BETALING  

 
AMMA Verzekeringen kan bij niet‐betaling van de bijdrage op de vervaldag de dekking van de overeenkomst schorsen of 
de overeenkomst opzeggen  indien de verzekeringnemer  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. 
 
De geschorste waarborgen treden pas opnieuw in voege om 0 uur de dag volgend op de dag van de integrale betaling van 
de vervallen bijdragen, in voorkomend geval vermeerderd met de intresten en de aanmaningskosten. 
 
Wanneer AMMA Verzekeringen haar verplichting tot het verlenen van dekking geschorst heeft, kan zij de 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 AMMA 
Verzekeringen  zich  die  mogelijkheid  niet  heeft  voorbehouden,  geschiedt  de  opzegging  mits  een  nieuwe  aanmaning 
overeenkomstig lid 1 en 2. 
 
De schorsing van dekking doet geen afbreuk aan het recht van AMMA Verzekeringen de  later nog te vervallen bijdragen 
op te eisen op voorwaarde dat de verzekeringnemer  in gebreke werd gesteld overeenkomstig het 1ste  lid. Het recht van 
AMMA Verzekeringen wordt evenwel beperkt tot de bijdragen voor twee opeenvolgende jaren. 
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ARTIKEL 8. SCHADELOOSSTELLING DOOR VERZEKERDE 

 
Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading, elke vaststelling van schade, elke belofte van schadevergoeding of elke 
door  de  verzekerde  gedane  betaling,  zonder  schriftelijke  toestemming  van  AMMA  Verzekeringen,  is  haar  niet 
tegenwerpbaar. 
 
Het erkennen van feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp door de verzekerde kunnen voor AMMA 
Verzekeringen geen grond opleveren om haar dekking te weigeren. 
 

ARTIKEL 9. WIJZIGINGEN VAN DE VERZEKERINGSVOORWAARDEN EN/OF VAN HET TARIEF 

 
Wanneer  de  verzekeraar  de  verzekeringsvoorwaarden  en  de  tarieven  of  enkel  de  tarieven  wijzigt,  stelt  hij  de 
verzekeringnemer tenminste vier maanden vóór de vervaldag op de hoogte van de wijziging.  De verzekeringnemer kan de 
verzekeringsovereenkomst echter opzeggen conform artikel 10. Indien de verzekeringnemer de verzekeringsovereenkomst 
niet  opzegt  conform  hogervermeld  artikel  zal  de  wijziging  in  voege  treden  op  de  jaarlijkse  vervaldag  van  de 
verzekeringsovereenkomst. 
 
Indien de mededeling van de wijziging, voorzien in de voorgaande paragraaf, geschiedt minder dan vier maanden vóór de 
jaarlijkse vervaldag van de verzekeringsovereenkomst kan de verzekeringnemer opzeggen conform artikel 10 binnen de 3 
maanden die volgen op de kennisgeving.   
 
De beëindiging treedt dan in voege één maand volgend op de dag na de mededeling of de datum van ontvangst of, in geval 
van aangetekend schrijven, volgend op de dag na levering aan de post. 
Indien de verzekeringnemer de verzekeringsovereenkomst niet opzegt conform huidige paragraaf zal de wijziging in voege 
treden vanaf de volgende hoofdvervaldag. 
 
De  mogelijkheid  tot  vernietiging  is  onbestaande  in  het  geval  dat  de  wijziging  van  het  tarief  en/of  de 
verzekeringsvoorwaarden  het  gevolg  is  van  een  algemene  wijzigingsopdracht  die  opgelegd  is  door  de  bevoegde 
autoriteiten en die bij zijn uitvoering conform is voor alle verzekeraars. 
 

ARTIKEL 10. EINDE VAN HET CONTRACT 

De overeenkomst mag in haar totaliteit of gedeeltelijk opgezegd worden : 

 
1. Door de verzekeringnemer : 
- voor het einde van elke verzekeringsperiode en overeenkomstig de bepalingen van artikel 2 
- onder de voorwaarden van artikel 2 wanneer de termijnen, tussen de dag van het afsluiten van de overeenkomst en 

deze van de inwerkingtreding, groter is dan één jaar 
- indien AMMA Verzekeringen één waarborg opzegt 
- indien AMMA Verzekeringen, het bedrag van de vrijstelling verhoogt (los van de verhoging ingevolge indexatie) 
- na elke schadeaangifte maar  ten  laatste één maand na de betaling of de weigering van betaling van de vergoeding.   

De opzegging wordt van kracht drie maanden na de dag van de betekening (zie ook artikel 13) 
- in geval van risicovermindering, conform de wettelijke bepalingen 
- in geval van overlijden van de verzekeringnemer, conform de wettelijke bepalingen 
- in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of het tarief, conform de bepalingen van artikel 9. 
 
2. Door AMMA Verzekeringen : 
- voor het einde van elke verzekeringsperiode en dit conform de bepalingen van artikel 2 
- onder de voorwaarden van artikel 2, wanneer, tussen de dag van het afsluiten van de overeenkomst en deze van de 

inwerkingtreding, meer dan één jaar is verstreken 
- indien de verzekeringnemer de wijziging van de overeenkomst niet aanvaardt in geval van onopzettelijk verzwijgen of 

onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens 
- bij niet‐betaling van de premie, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 
- in geval van faillissement van de verzekeringnemer 
- in geval van overlijden van de verzekeringnemer, conform de wettelijke bepalingen 
- bij schadegeval, indien er een fraude bewezen werd in hoofde van de verzekerde. 
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ARTIKEL 11. IN D EPLAATSSTELLING – VERHAAL  

 
1. Door  het  afsluiten  van  deze  overeenkomst  subrogeert  de  verzekerde  AMMA  Verzekeringen  in  al  de  rechten  die 

kunnen uitgeoefend worden tegen derden die aansprakelijk zijn voor de schade. 
 
De  subrogatie  strekt  zich  ondermeer  uit  tot  de  rechtsplegingsvergoedingen  (en  dit met  inbegrip  van  de  kosten  en 
honoraria van de advocaten), tot de gerechtskosten en, in de mate van hun verhaalbaarheid, tot de kosten en honoraria 
van de experten. 
 
Indien AMMA Verzekeringen  een  verhaal  uitoefent  tegen  de  aansprakelijke  derde  dan  doet  zij  dit  tevens  voor  de 
verzekerde en dit tot beloop van het deel van de schade dat ze niet vergoed heeft. 
 
Indien door toedoen van de verzekerde of een andere begunstigde de in de plaatsstelling geen gevolg kan hebben ten 
voordele van AMMA Verzekeringen kan zij van hen terugbetaling eisen van de uitgekeerde vergoeding tot beloop van 
het geleden nadeel. 

 
2. Indien AMMA Verzekeringen  tegenover de benadeelde derde  tot  tussenkomst gehouden  is, heeft zij onafgezien van 

elke andere vordering die zij kan uitoefenen het recht een verhaalsvordering  in te stellen tegen de verzekeringnemer 
of, indien daartoe reden bestaat, tegen een andere verzekerde en dit in de mate dat zij haar tussenkomst had kunnen 
weigeren of verminderen op basis van wettelijke bepalingen of bepalingen uit deze overeenkomst. 

ARTIKEL 12. AFSTAND VAN VERHAAL 

 
AMMA Verzekeringen doet afstand van verhaal – behalve  in geval van kwaadwilligheid – tegenover de verzekerden, hun 
ascendenten en descendanten, hun echtgen(o)t(e) en hun verwanten in rechte lijn alsmede tegenover de personen die met 
hen samenwonen, hun gasten en de leden van hun huispersoneel. 
 
De afstand van verhaal geldt alleen : 
- voor zover de aansprakelijke niet door een aansprakelijkheidsverzekering is gewaarborgd 
- voor zover de aansprakelijke zelf geen verhaal kan uitoefenen op elke andere aansprakelijke. 
 
AMMA Verzekeringen  behoudt  evenwel  een  recht  van  verhaal  tegenover  de  verzekerden  voor  zover  zij  op  basis  van 
wettelijke bepalingen of bepalingen uit deze overeenkomst haar prestaties had kunnen weigeren of verminderen. 
 

ARTIKEL 13. OPZEGGINGSWIJZEN 

 
Het  contract wordt  opgezegd  bij  een  ter  post  aangetekende  brief  of  bij  deurwaardersexploot  of  door  afgifte  van  de 
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
 
Behoudens andersluidende overeenkomst  (artikel 2,7,9), gaat de opzegging  in na het verstrijken van een termijn van een 
maand,  te  rekenen  vanaf  de  dag  volgend  op  de  betekening  of  de  datum  van  ontvangstbewijs,  of,  in  geval  van  een 
aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte bij de post.  
 
Deze termijn wordt op 3 maanden gebracht ingeval van opzeg na schadegeval zoals vermeld in ‘artikel 10.1’.  
 
Deze  opzeg  kan  evenwel  van  kracht worden  na  één maand, wanneer  de  verzekerde  of  de  begunstigde  één  van  zijn 
verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling AMMA Verzekeringen te misleiden. 
 
In geval van gedeeltelijke of totale opzegging, opheffing of vermindering van de verzekering, betaalt AMMA Verzekeringen 
het op de datum van ingang van de opzegging, opheffing of vermindering van de verzekering niet gelopen gedeelte van de 
bijdrage terug aan de verzekeringnemer, behoudens bijzondere gevallen.      
 
 

ARTIKEL 14. OVERLIJDEN VAN DE VERZEKERINGNEMER, BEGUNSTIGDE VAN DE DEKKING 

 
In geval van overgang van het verzekerde belang ten gevolge van het overlijden van de verzekeringnemer, gaan de rechten 
en verplichtingen uit het contract over op de nieuwe houder van dat belang. 
 
De nieuwe houder van het verzekerde belang en de verzekeraar kunnen evenwel kennis geven van de beëindiging van de 
overeenkomst, de eerste bij een ter post aangetekende brief, binnen drie maanden en veertig dagen na het overlijden, de 
tweede binnen de drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij kennis heeft gekregen van het overlijden. 
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ARTIKEL 15. MEDEDELINGEN EN KENNISGEVINGEN 

 
De woonplaats van de partijen wordt  in  rechte gekozen,  te weten voor AMMA Verzekeringen  in haar maatschappelijke 
zetel  en  voor  de  verzekerde  op  het  in  het  contract  aangeduide  adres  of  op  het  achteraf  aan  AMMA  Verzekeringen 
bekendgemaakte adres. 
 
Elke  kennisgeving  geschiedt  geldig  op  deze  adressen,  zelfs  ten  opzichte  van  erfgenamen  of  rechtverkrijgenden  van  de 
verzekerde zolang zij geen adresverandering aan AMMA Verzekeringen hebben bekendgemaakt. 
 
Is er meer dan één verzekeringnemer die de polis ondertekend heeft, dan geldt elke mededeling van AMMA Verzekeringen 
aan één van hen, voor allen. 
 

ARTIKEL 16. RANGORDE VAN DE VOORWAARDEN 

 
De speciale en bijzondere voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan of wijken er van af, in de mate dat zij ermee 
tegenstrijdig zouden zijn. 

ARTIKEL 17. ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Geen enkele bijvoeging, wijziging aan de tekst of afwijking van de gedrukte of geschreven voorwaarden is geldig indien zij 
niet bekrachtigd is door de handtekening van een directielid of een gevolmachtigde. 
 
De dwingende bepalingen van de wet op de  landverzekeringsovereenkomsten van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten 
zijn van toepassing in huidig contract. Zij vernietigen, vervangen of vervolledigen de voorwaarden die ermee strijdig zijn. 
 

ARTIKEL 18. BEVOEGDE RECHTBANKEN 

 
Betwistingen tussen partijen die betrekking hebben op de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst vallen uitsluitend 
onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. 
 

ARTIKEL 19. GESCHILLEN 

 
Elke  klacht  met  betrekking  tot  deze  overeenkomst  kan  gericht  worden  aan  de  Ombudsman  Verzekeringen,  de 
Meeûssquare 35 te 1000 Brussel. (tel 02/547.58.71 – fax 02/547.59.75 – www.ombudsman.as) 
 
Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een rechtszaak aan te spannen. 
 

ARTIKEL 20. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSFEER 

 
Wet van 8 december 1992 TER BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSFEER ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens : 
 
De gegevens die op de verzekeringnemer betrekking hebben, worden opgenomen in bestanden die gehouden worden om 
de verzekeringsovereenkomsten te kunnen opstellen, te beheren en uit te voeren. 
 
De verantwoordelijke voor de verwerking is AMMA Verzekeringen, Kunstlaan 39/1 te 1040 Brussel.  De verzekeringnemer 
kan van deze gegevens kennis nemen en ze indien nodig laten verbeteren. 
 
Indien de verzekeringnemer niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van direct marketing, zullen zijn gegevens op 
zijn verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten worden geschrapt. 
 
 
 
 

*   *   * 
 


