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Uitbreiding toepassingsgebied
_____________________________

De polis verzekerd de weg van en naar een kampplaats en de plaatselijke 
ritten tijdens de kampperiode.

Verzekerde voertuigen
_____________________

Wordt als verzekerd voertuig beschouwd : de personenauto, auto voor 
dubbel gebruik, minibus of lichte vrachtwagen die in België ingeschreven 
is. De cataloguswaarde van het voertuig mag niet meer bedragen dan
50 000,00 EUR.  Een voertuig met een hogere cataloguswaarde is niet 
verzekerd.

Maximale cataloguswaarde
________________________

De cataloguswaarde van het verzekerde voertuig mag maximaal
50 000,00 EUR bedragen.  Een voertuig met een hogere cataloguswaarde is
niet verzekerd.

Maximale vergoeding
___________________

De vergoeding bij de regeling bij gedeeltelijke schade en totaal
verlies bedraagt maximaal 20 000,00 EUR.

Belasting op inverkeerstelling
______________________________

De BIV is niet meeverzekerd.

Franchises
__________

Per schadegeval passen wij een franchise toe :
- voor een sportwagen of cabriolet  : 1 000,00 EUR
- voor een ander verzekerd voertuig : 500,00 EUR.

In de volgende situaties geldt een specifieke franchise :
- schadegeval zonder een gekende tegenpartij tenzij uit het proces
verbaal blijkt dat er vluchtmisdrijf of vandalisme gepleegd werd dan
geldt de hiervoor vermelde franchise
- voor een sportwagen of cabriolet  : 2 000,00 EUR
- voor een ander verzekerd voertuig : 1 000,00 EUR

- bij diefstal of poging tot diefstal
- voor een sportwagen of cabriolet  : 1 000,00 EUR
- voor een ander verzekerd voertuig : 500,00 EUR

- bij het breken van ruiten of van het doorzichtig deel van het dak
- voor een sportwagen of cabriolet  : 200,00 EUR tenzij de
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herstelling wordt uitgevoerd door een hersteller die wij hiervoor
hebben erkend dan geldt een franchise van 0 EUR

- voor een ander verzekerd voertuig : 200,00 EUR tenzij de
herstelling wordt uitgevoerd door een hersteller die wij hiervoor
hebben erkend dan geldt een franchise van 0 EUR

- bij brand, ontploffing of blussingswerken, natuurgeweld, vallen van
luchtvaartuigen (of delen ervan) of botsing met loslopende dieren of
vogels
- voor een sportwagen of cabriolet  : 0 EUR
- voor een ander verzekerd voertuig : 0 EUR.

Een sportwagen is een voertuig dat op de door de BVVO-gepubliceerde lijst
vermeld staat als zijnde een wagen met sportkenmerken.
Een cabriolet is een voertuig waarbij het dak volledig of in delen
opvouw- of wegneembaar is.  De voertuigen met een soft-top of afneembaar
hard-top worden gelijkgesteld met een cabriolet.
De gegevens van de hersteller voor het herstellen van ruiten kunt u
te allen tijde en op eenvoudig verzoek bekomen.

Voorschriften antidiefstalsystemen
__________________________________

Voor de waarborgen diefstal en poging tot diefstal is de installatie
en het gebruik van een door KBC erkend anti-diefstalsysteem vereist van het
BVVO-type VV1.  Een VV1 is een een electronisch beveiligingssysteem dat de
werking van de motor verstoort.
Bovendien moet u het nodige doen opdat het anti-diefstalsysteem goed zou
blijven functioneren.  Ook verbindt u er zich toe steeds het anti-
diefstalsysteem in te schakelen, de portieren en de koffer op slot te
doen en de ramen en het dak te sluiten.  Deze verplichting geldt niet
wanneer het voertuig wordt geplaatst in een individueel afgesloten,
slotvaste garage.
De verzekerde moet op ieder moment kunnen aantonen dat het vereiste
anti-diefstalsysteem daadwerkelijk geïnstalleerd is.
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- het breken van voor-, zij- of achterruiten en het door-Begripsomschrijvingen
zichtig deel van het dak, ook al blijft dit schadegeval be-
perkt tot deze glasbreuk.

In deze verzekering wordt verstaan onder:

U: 2 Bijkomende waarborgen
de verzekeringnemer met hoofdverblijf of maatschappelijke

Bij een verzekerd schadegeval vergoeden wij eveneens:zetel in België.

- de sleepkosten en repatriëringskosten van het voertuig
Wij: en de inzittenden alsmede de eventuele douanerechten

en dit alles tot een bedrag van maximaal 750 EUR;KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in
België, Waaistraat 6, 3000 Leuven, HR Leuven 121. - de kosten die redelijkerwijs gemaakt worden om de ge-

volgen van het schadegeval te voorkomen en te beper-
Verzekerd voertuig: ken zoals  blussings- en  reddingskosten en  de kosten

voor het voorlopige bergen van het wrak;de personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus die in
Belgi ë ingeschreven is op naam van een personeelslid of - de kosten voor het demonteren van het voertuig indien
van een bij hem inwonend gezinslid. De cataloguswaarde dit nodig is voor de schaderaming;
van het voertuig mag niet meer bedragen dan het bedrag

- de kosten voor de technische controle indien het voer-dat vermeld is in de bijzondere voorwaarden. De aanhang-
tuig na herstelling opnieuw moet geschouwd worden.wagen wordt niet beschouwd als een deel van het verzeker-

de voertuig.

3 Verzekerde landen

De verzekering geldt in België, Nederland, Luxemburg, 

Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië.

Cataloguswaarde:

de officiële cataloguswaarde (excl. BTW) van het verzekerde 5 Uitsluitingen
voertuig en de opties op het ogenblik van de eerste
ingebruikneming. Deze verzekering geldt niet:

a wanneer het verzekerde voertuig op het ogenblik van het
schadegeval:

- in huur werd gegeven of beroepshalve werd uitgeleend;

- niet in regel is met de technische controle als de staat
van het voertuig oorzaak is van het schadegeval.

1 Omschrijving van de verzekering
b wanneer het bestuurslid die het verzekerde voertuig 
bestuurt:

Deze verzekering dekt de beschadiging en het verlies van
het verzekerde voertuig door:

- een ongeval zoals aanrijding, omslaan, accidenteel con-
tact met vreemde voorwerpen;

- het schadegeval opzettelijk veroorzaakt of hieraan mede-- brand, ontploffing of blussingswerken;
plichtig is;

- vandalisme en andere opzettelijk toegebrachte schade
- het schadegeval veroorzaakt in een staat van alcoholin-zoals schade door rellen, oproer en aanslagen;

toxicatie van meer dan 1,5 promille (0,65 mg/ l), in een
- diefstal of poging tot diefstal; staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand

die het gevolg is van het gebruik van andere producten- natuurgeweld zoals blikseminslag, storm, hagel, over-
dan alcoholische dranken;stroming en aardbeving;
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- diefstal vergemakkelijkt door het verzekerde voertuig - als de herstellingskosten, verminderd met de restwaarde
onbeheerd achter te laten terwijl het voertuig niet behoor- van het verzekerde voertuig na schadegeval, meer be-
lijk gesloten is, de sleutel zich bij het voertuig bevindt of dragen dan de werkelijke waarde van het voertuig;
het anti-diefstalsysteem niet in werking is gesteld;

- als wij het gestolen voertuig niet binnen 30 dagen na de
- het verzekerde voertuig bestuurt zonder te voldoen aan aangifte ter  beschikking van  het personeelslid kunnen

de voorwaarden die de Belgische wetten en reglementen stellen in België.
ter zake voorschrijven.

De vergoeding voor het verzekerde voertuig wordt vastge-
c Wij zijn evenmin vergoeding verschuldigd voor: steld op basis van de werkelijke waarde van het voertuig. Dit

is de waarde die het voertuig heeft op de Belgische markt
- de herstelling van louter mechanische of elektronische

van tweedehandsvoertuigen (excl. BTW) en dit op de dag
defecten of andere interne gebreken van het voertuig;

van het schadegeval. Deze waarde wordt verminderd met de
deze uitsluiting geldt niet in geval van glasbreuk;

wrakwaarde van het verzekerde voertuig.
- schade die het gevolg is van sleet of van een klaarblijke-

lijk gebrek aan onderhoud; De vergoeding wordt steeds begrensd tot het bedrag dat
vermeld is in de bijzondere voorwaarden.

- schade aan de uitrusting van het verzekerde voertuig die
niet op de optielijst van de constructeur of de invoerder

Indien de eigenaar dat wenst, verkopen wij het wrak in zijn
vermeld staat;

naam en voor zijn rekening.
- schade aan banden die niet gepaard gaat met andere

gedekte schade aan het voertuig; De niet-terugvorderbare BTW op de vergoeding wordt bere-
kend op basis van het BTW-percentage dat blijkt uit de aan-

- de beschadiging of het verlies van GSM's, compact
koopfactuur van het verzekerde voertuig.

discs, cassettes en andere goederen die ook los van het
voertuig kunnen gebruikt worden;

Regeling bij gedeeltelijke schade
- schade die veroorzaakt wordt door de lading of door het

laden of lossen van vervoerde goederen; deze uitsluiting Als het verzekerde voertuig beschadigd werd, dan komt de
is niet van toepassing in geval van glasbreuk, aanrijding vergoeding voor het voertuig overeen met de herstellings-
of omslaan van het voertuig en indien de lading de oor- kosten.
zaak is van de brand of ontploffing;

Werden bepaalde onderdelen van het voertuig gestolen, dan
- de eventuele waardevermindering na herstelling, ge-

vergoeden wij de werkelijke waarde van deze onderdelen
bruiksderving en het verlies van intresten;

en, in geval van vervanging, hun plaatsingskosten.
- schade die verband houdt met kernreacties, ioniserende

stralingen of radioactiviteit; De vergoeding wordt steeds begrensd tot het bedrag dat
vermeld is in de bijzondere voorwaarden.

- schade die zich voordoet in een oorlogsgebied; deze uit-
sluiting geldt niet in het buitenland tot 14 dagen na het

De niet-terugvorderbare BTW op de vergoeding wordt bere-
begin van de vijandelijkheden voorzover de bestuurder

kend op basis van het BTW-percentage dat blijkt uit de her-
door de staat van (burger)oorlog werd verrast.

stellingsfactuur.

Franchise

Per schadegeval verminderen wij de door ons verschuldigde
vergoeding met een franchise waarvan het bedrag vermeld
wordt in de bijzondere voorwaarden.
Het geheel van de schade die te wijten is aan hetzelfde scha-
deverwekkende feit of opeenvolging van feiten met dezelfde
oorzaak, wordt beschouwd als een schadegeval.
De franchise wordt niet toegepast op de kosten die wij als
bijkomende waarborg verzekeren.

Regeling bij totaal verlies

Er is totaal verlies:

- als de herstelling technisch niet meer verantwoord is;

Bijvoegsel  1 aan polis PK/92.889.648-00

OMNIUMPOLIS VOOR DIENSTVERPLAATSINGEN

Algemene voorwaarden       Versie  1 augustus 2001
Omniumpolis voor dienstverplaatsingen blz. 2



aBAA5C

6 Algemene bepalingen

b Vaststelling van de schade

De schade wordt tegensprekelijk met de schadelijder vastge-
steld.
Bij onenigheid over de omvang van de schade, wordt in
onderling overleg een derde deskundige aangesteld die
beslist. De  kosten en erelonen van de derde deskundige

a Wat het bestuurslid zelf moet doen bij een worden door beide partijen, ieder voor de helft, gedragen.
schadegeval In de plaats van de voormelde procedure hebben beide par-

tijen het recht om op eigen kosten de aanwijzing van de der-
- bij een schadegeval met een al dan niet bekende tegen- de deskundige of de beslechting van het geschil over te la-

partij het Europees aanrijdingsformulier invullen en door ten aan de bevoegde rechtbank.
alle partijen laten ondertekenen of een proces-verbaal la-
ten opstellen door de bevoegde overheid; c Afstand van verhaal

- zo snel mogelijk het schadegeval melden aan de werk-
Wij kunnen de uitgekeerde vergoeding verhalen op de per-
sonen die aansprakelijk zijn voor het schadegeval.

Wij doen echter afstand van verhaal op uzelf en op het per-
soneelslid. Daarnaast doen wij ook afstand van verhaal op

gever zodat deze zijn aangifteverplichting kan 
nakomen; het bestuurslid moet de werkgever ook een 
kopie van het inschrijvingsbewijs van het verzekerde 
voertuig bezorgen en hem de gegevens van zijn eigen 
verzekeraar meedelen;

iedere andere persoon ten aanzien van wie wij dit wettelijk
- bij (poging tot) diefstal en vandalisme binnen 24 uur aan- verplicht zijn.

gifte doen bij de politie; vonden deze feiten in het buiten-
land plaats, dan moet hij bij de terugkeer ook in Belgi ë De afstand van verhaal geldt niet in de mate dat de aanspra-
aangifte doen bij de politie; kelijke persoon de schade daadwerkelijk kan afwentelen op

een aansprakelijkheidsverzekering en in het geval van opzet.- ons binnen 24 uur op de hoogte stellen indien hij inge-
licht wordt dat zijn gestolen voertuig teruggevonden
werd;

- alle inlichtingen  verstrekken die  wij vragen  in  verband
met het schadegeval en de nodige medewerking verle-
nen zodat het schadegeval vlot kan geregeld worden;

- ons onmiddellijk alle documenten overmaken die hij ont-
vangt van derden in verband met het schadegeval;

- geen veranderingen aanbrengen aan het beschadigde
voertuig waardoor het onmogelijk of moeilijker wordt om
de oorzaken of de omvang van de schade te bepalen;

- geen  handelingen stellen  waardoor ons  recht  beperkt
wordt om de gedane betalingen terug te vorderen van de
aansprakelijke.
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