
FINSERVE
vcrrzekÉ)l' rgofl

ZEKËH
VERZEKERD

WMV * VCL VZW
PERSOONLT]KË ONGEVALLEN LAN DRÏSÏCO

CHART]S 2OO4BB9

FlnServe Verzekerlngen
Antvrerper Luchthaven 836 82100 Ani,lerpen

tel. r'32.-1.230.16.41 fêx. -32.3 230.87.03
e ma Ir irfo@flnse.,/e.be

F.5.fi.4. 1ó089



3'i-!.rFlJÊnÈir,:c!

! rÉÍi.-: iij F iri"!: iqdif,tr 3:j d: _mbldqri r-
irJ! j!1. r: Jr14'.|]].]jj!!i]

r i.tcPFÀ r<iij,/ítsr:qr:rr #i:

,êr:ê rèf,igsnd Èriài. x j Ei i.!i

gar:rÀmÍ.i :! ! !.q!:.Í,:'

e'lamiqtiJÉpalaiilk]

Clië.t: Wl"lV'VCL V^/

V€rlangens en b€hoeften van de klant vooÍ een vên ekering 'n iet-leven'
Om I eên vetzeke nqsp.odu.l ie kt]nnen aanbere en dat bênntíoordt àan u! wensen , mêaki Fnserve eef coíecte::nayse
!.n irêt te vefzekÊ.én íis cc en \rên !Í leranqens en belroeftes !r íLJn.tie vdn de dooí L va e-mair of ie€fónrsch verstrekte
rnloÍairate inzàke Ce ver2ekenngsnenef, dê \rêfzekerên, de éntec€deraef, de beschnlv nq vÈn hêt Ílstco, Ce qewengte

*aàíboí!€n/ ev€ntlee roo,ai3aande verzekêf nqscoilra.iel en dndere ig€rrênÊ nuttge oí nooazake jke opmerk.ler ei
rÊrdlde lhin4ef. U bêleslgt nêuekeur,o a ê bekende omsid.drgheden te hê5bên medeqeCeeld dê rÊde Jk€frriie moet,'i
$cÍden beschouv,i a s leg€vens di€ vên n!loedkunnenzlfcponzearavsÊ.
Verdeie spec íleke lerlanQefsi ,/

Gemotivêerd àdviês van de makelaar
WiJ bêvê ei Lr rei lerzêkennlsproduki CHARTIS PERSoONLIIKF Oi,IGEVÁLLEN aên rnlddêls oirzÊ pÍoiessonee ervêring en
expêrlrsê efi cp !àsrs van de anayse van lret ie leÍzeke,êr rsi.o en o! Lassvan L}i!,r'efanqens inzake de É onderscirnien
t:rzekÊÍ f-oloveeelrkomsi. Di pfod!ct beanl,roordt mí eís quê Vpe ,erleker]nq Ên voornaaÍrsiÊ kenmefker adn !w
vêiuioêns ên behoeftes. U tereslqi dat u qanformeeÍa r'7erd ovef !!1 .efht 0m ie nêam en ihei.dres te kennen van d€
verzeke. ngs.rdememirgen ,!iu rnee FirSêÍve zakelike conlicisn ondefhoLrdr.

speclfi eke,rerder€ motir.eÍf q: /

Kêuze vên de klànt
! !opt h€l ! 'rerlêende èirres:n ber'enqt dàl ! de doof !rs êáfibeïoieí rerzekerngspo|s senst tê onderschrlv.f. FnseruÊ
a eni q€ei .!e.Cere marktinalt,se Lrt tê roer€n roor d t fsrco U belest -ft na!!!keLr.g nlie bekendê o'n9iêndrgheden t? h€bben
fiedeEedee d aie red.lijkêrí JzÊ mieiÊn \rordef beschoL}ri 3 s Oe!êvens die van rnlloed kufnen zrln cp de le ondêÍschíjlen
!€'7Èkerin!. Een !o0rsl€ lJ€Íl opqémààli en ann Lr rlcfgemêakt De rnroud vàn ons vooríe k.mt oreíeen mêt J!\,
befoêrteónêl,vse en Lr kêni de iraógulaie en beperkn!Èn vai de po6. Ii teq€.qeslcld gevar oI iÍdien ae poiis nret
o!.ef.enstêrnt met Lr$ LrÈhoelles ol nsiructies zalu F nsena hieruan on!êrwJ d iorïee n kenn sstellen

An:íepên, dofdeÍaaq s Fn!aÍ 2012
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CHARTIS

CA LLEC T I EVE ONG EVALLE N VERZE KERIN G

BIJZONDERE VOORWAARDEh

PolisnLrmnrer : 2.004.889

Verzekeíinasnemer: VercnígingVlaafiseMotarvliegclubsvzw
L!chthaven Ant',1/erpen PB 76
? 100 De r--e

Vlaamse Clusler van Luchtsporten vzw
Paíisewes 47
2940 HOEVENEN

Finserve Aviaiion InsLrrance

De aanges,oten eden !an deze federaties

D.ge!: De verzeke.d€n waarborgen tegen a e ongevallen d e hen
overkornen tidens de aciiv te ten georganiseerd door de
verzekedngsnenref rnet u tslu i ng van e k vliegrisico

Aanvanq van de polis : A1.01.2012

Jaarliikse vervaldaq i C1 01

Polis opgesteld in EUR

ChêrlisEuropeSA'BegschÉrrkanilof.Perrarn1l-BlCioBrusse Ie +:2 2 739 90 {r0 , Fái +32 ? 7:j0 !1 02-
RÊÊ 6rls!Ê10]35 26? 752 Verzekerngsmasts.happÍ !ere!sreerd onder hetCBFA i!n$eÍ0976.
Chans Euope SA is ee. Naamrozevennóot.ch.pnááí Ffêns iêchi mei íÊals.haDp€lkê zelè rè Ío!ÍChàms Párs La
DéÍ€nse,34 P áce d* c dorl4. 02aCC aourb& oie Fraikíijk, R C S. r,tant€íe n' ss2 126 705



CHARTIS

WAARBORGEN

OVERLIJDEN : (binnen de 3jaar ne hel ongevÈlJ Verzekerd beCrêg 8.500 EUR

Voor kinderen beneden de víilaar dre overiden binnen de 2 jear na het ongeval beraajt de
vefzekeÍaar de begíaíeniskosten me1 een rnaxrmum ván I 500 ËUR

BLIJVENDE GEDEELTÉLIJKE OF ÍOTALE INVALIDITEIT
Vefzekefd bedrag: tot 35 000 EUR

Van toepass ng is de offic éle Bêlgische schaê lan nval diteiten
ULler lk toi lwee jaar na het ongeva.

TIJDELIJKE ONGËSCHIKïHEID ONGEVAL : Vefzeke.d bedrag: tot 30 00 EUR
(Ulikering gedurende maximum twee jaar)

Om van de dagvergoeding te gen êien noet de schadetjdef aanlonen dat dê trjde|ike
werkongesch kthe d een ver es van beroepsinkornsten betekent en dat hij/zí, niet geniet van
enige vergoed ng krachiens de welgeving op de verp ichte ziekte en nvalld te tsveÍzêkenng

IV]EDlSCHE KOSTEN:

De vefzekeÍaar s gehouden aan terugbetal ng, gedLlrende 2 Jaat \tan hel bêdrag voor de
versÍêkte zorgen bepaald in de larieven van het RIZIV

Deze dekkrng ornvat eveneens
- de landpfotfresekosten iot bêoop van ËUR 600_00 mêt een mêx mum van EUR 150,00 per

PREMIE

Dê jaêrprefiie per d bedraagt Iexc us eÍ táksen en tasten

De lêàíljkse rninimum premie bedraagtll exclLrsief taksen en laste.l
De belaling gebe!ft 1r mestrieel

De Algêmene voorwaarden CHAR ËU A&H BE coLLEcTtEVE POLIS SPORTEN zrln van
toepass ng Indren de voorwaarden van dêzè pó s op een oí andefe wjze zoudef afwiiken vên
het BLOSO-decreet: dan worcil de po s êLrlomatisch aán deze BLOSO-noÍmen aangepast

Opgemaaki te Brussel, op 1911212A11

De rerzekeringsnemer, voar CharTís.

{:L=}:E:'-
Marc Lenchant
Accident & Health Managet BELUX.

che4ls euíope s.A..aesrvi alkantoo; peinráan 1., -r"r i:z il3s !t!0 .--_00 ..è, *32,z z:ser 02-
RPR B.usse 0434 262 752 Vèuekennssma.tschappi gereostÍeèrd óóds het CaÊa.unjmer097O
ChrrliEEuróp€SAs.enNomozeVe.nóótscháDnáarFransrechtfielóaatscharDêliikezeÈ1eTolrCharrs.pérsLê
Déiênse.34 Place Ces CófolLes.92400 Colrbèvojé Fiênkrtjk. R c.s Nanl€Í€ n.552 128 795
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COLLECTIEVE POLIS SPORTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

AFDELING 1 BURGEFLIJKË MNSPFAKELIJKI'íEID

Aí1.2

Art. 3

Àrt, I De nad_ichappt oetl uê bL gerl;ike dansori(eljkheio oJ g ond va' 
.de

t.l l'elp.r r382 or l38obrs.ar re'B-rge',.k VJe:bo:r er r.r bL leTld|.Oie

rechtbepaiingen van ge ijke strekking, van de verzekerderl. voor aan oeroen

re'oorlaaare lchade lenJerolgc '/ar Lle a\ll'/jeiler 'oeírcnl oÍ ooge êgd doo-

de ,/e ze^ê Ingnellê. lc Íedeí,rlre o' -n.: uaaÍ i4stenni_0 door lar' cu05

tnoeric-t, oaarin DéqíêIo. rlê (rar'1 ng'í ol eo.l i95. ê'5 nedê Ie- 9elLoc'l-e o

va:. re,zer qoorqa. iee d 1le r êt oog op de oeoeÍer ,g ,ar dêze acl v teilen.

De veíz,okering strekt zich uit ioi cie schaoe ie wljten aan de installaiies oÍ. het

mateíiaal waai/an de veÍzekefci€r] e genaar, hulrrdef, gebru ker oí io(rder ziln

Zijr, vetzekeld: zie bijzondere vooÍwaarden " Verzêkerden '

De maatschapplj vêrleent dêkkirrg ioi cle in .le bijzonCore voorwaatden
genoemde sornnen, waarin ale kosien, inÍesien, uitgaven en honomria'

hoegenaamd, beCrepen zijn
Gelaiboeten, aÍkoop varl v€rvolEing cn skaíve rvo g jng skoste v/oÍdên n0o11

doof de Maatschappij ien lastg genomen

Aí1,4 De dekking cmlal, tot de lr de bijzondere vool'waafde. lepaalde slnlmen'
vergoeding voor iichamelilk ieisel cn' toi Inaximaal EUR T25000'- pef

schaclegeval, voor zaaksohadê door:

- brancl, ontploJfing oÍ rook, mel uilsluiling vai zaakschade die íechlsÍeeks oÍ

ofrechtstreeks voofkornst ujl de insiallatiês waawan de t7€TzeKerngsnemer

eigenaaf, h!urder of geixuiker s;

- watêT, met uilsluiling van zaakschade door gebrekkighêjcj oí slecht

ondefhoud van de plaatse|l waarvan de veízskeringsne"er eigenaar,

huurder of qebruikêr is

palhologische gevolgen vooftspítlitend uit deze ziekelijk icestan'l niet

vefzekerd zijn

Arl. 5 Geen aanspraak op uilkerrÍlg hellben:

a) de verzekerírlgnemende Íederatie, cle aangesloien c ubs en hun werknemers

tijclens hun beroePsbezigheden:

b) ten aan?ien vall de aansprakellike verzekerde' zijn echigenote' hun

familie eden die met de aanspfakeljke verzekerde in gezinsverbano

samènwonen en zljn vennoten, zaakvoerders en aafgestelden tljdens hun

bêroêpsbezigheden.

1l r f,, ',.riii. ' rf l'; rl1 !n'
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Art.6 \ran dekk ng is uitges{oter:

a) de buÍgerrechtelrjke aansprakeíjkheid vaf de vefoorzakof van schaoe.

die opzeltellik ot ln staal vair dronkenschap oÍ order invloed van
gÉêstêssiooÍris, bedwe melldê midde]en, drugs of derge ilke 'r/ordl
vctoorzêakti

- die het gevolg is van roeke oze daden, weddenschappen, ! tdagingenl

b) schaoe vercoízaakl door moloTvoeduigen, hur aanirangwagens en de
,letvoetcle zaker, in de gevallen van aansprakelijktelC d e doof de weigeving
op de'rerplichte veazekering van motorvoertuigen beccgd vrorden:

schade aan de Íoerende oJ onroêrendê goedeTen waarvan de
verzekeringsnemende íederatie en cle aangêsioien clubs eigenaar, huurdef.
gebruiker oÍ houdeÍ zíjn, en aan die waarvan degene van de verzekerden diê
aansprakeiijk wordt gesteld, huurder, gebruikor, bewaarder of houder is;

zaakschade ton gevolge van een grondbeweging van we ke corspfong cok;

e) ichade 'en qevolge v.r. roÍ og. stêk rrg o' opro 1.d-J l brg,epe'l
b.rrgêroorÍog oÍ gËwelddaden met óollêclieve drljÍveer, al dan net gepaard
g4and met opstanci t€gen het gezag;

i) schade die verocrzaaki Yr'ordi dooÍ een schedebrengend Íeit oÍ een
opeeivolging van íeil€n met dezelfde oorzaak, m t6 dal íeil oÍ de
opeeivolging van ïe iên oí enige daardoor vercorzaakie schade voortkomt
uii oí g€1/olg is van rao oacÍieve eigenschappen met glilige explosieve oÍ
andeÊ gêvàafJijke eigenschappen van splijlsioÍi-ên of radioaclieve píodLrkten
of alvalsloÍÍen, alsook d€ schade die íechisíeeks oi onrechtshêêks
veroorzaak[ wordt door enige ioniserendê slral ngstiron.

Art. 7 Deze verzekering zal slechis iritweftjng hebben bij ontsienienis oÍ na verbru k van
en ge anderé, zelÍs latêr aÍgesloien verzekering die dezelfde rlsico's dekt en ,'!aafop

ci€ aansprakelijke veÍzekerde zich kan beroepen. ln dii vorband worden meef
bijzonder dê ÊarnlJlale Aanspíakelijkheidsverzekeringen bedoeld, di€ voor de
verzekerden persoonlijk zijn aÍgêSlolen.

AFDELING 2 PERSOONLIJKE VÉFZEKËBING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

Ad. A De maalschappij verb ndt zich ertoe de overeengekomef vergo€ciingef te belalen
als een verzekerde een ongeval overkomt. Doof ongeval vr'ofdt verstaan: een plolse
en onvooÍz enbare gebeudenis die ê€n licham€lijk lsisel veroorzaaki en waarvan de
ooízaak oÍ één van de ooízaken buitBn hot organlsmê vaf hei slachtoííer ligt.

D t corcêpt za , op frel ogenblik van hel ongevai yicrden geinleípreieerd conlorm de
jurisprudenlÍe op het vlek vaf de v/el op de arbeidsongevalên

c)
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Nocl)tars za dê JÍaatschappij sleahls vergoecien indiea hei ongevai ovêrkont iijdêns
actrviieitêr) der ve,zekoflngfemenrle fedcíalle oí 1í' !e egenhêid vaf

sporiclubs aanges ot€n bij oeze Í€deralie alsntede lijdêns ae iiainingen oÍ repeiities
ejl Íijdens reizen ing€r cht mêt het oog op nêi beoefenen van {leze aclÍviteilef.

De dekk ng wordi ve Llimd tol de cngevallen die dê veTzekerde ovêikomen wanneer
fr;j zich naar eer vergadering cêqeeí1, cÍ eruan tefugkomst ci.,.,/.z. de koÍ.isie weg
gêbruikt om zich van z,ln !e,,eore veíbijíplaats naar Ce plaats ie begeveJl viaar hil
ondef leldifig oÍ ioez cht van de íederatie oi van eei aanqesloien club cen spori eve
oí eén anciefe activiieit zal ulloel€nell 01 nog naaf de plaats Naaí een staiulaire oÍ
een andere vergade.ing worcil qehoudef. yr'aeTop cie vefzekerde docr de íederarie oÍ
een aargesloien club is ujtgenodigd.

Ari.9 Zijn verzekerd: ale leden iwêrkende ên ar.tdere) van ale FecJeralie en,,/an declubs, te
nerkennen aan het bezrt van een rdrnaatsahapskaart van dê Feclefaiie, oÍ aan de
nschÍ,jv ng :n het ledenregisler van de fedêratie.

Art, 10 De verzekenng strekt zich uit toij

a) veror nkingi
5) lêlsel opgelopei bij het redden van in g-ovaaa verkefende p_orsonen oi

goedercn;
c) veíekkingen ei scheurirgen van slieren, pezen oi gewrichisbanden,

vorrlspru tend i.til een aonorma e i{rspanting ingevolge het p oiselln! en
lcevallig optreder' vaf een uilwenalq€ corzaak;

d) veígiftíg ng en brsnd.i^/onden, heizli têít gevoiqe van hel onvrjwllig inneÍnen
van llllige oí bitende stoiíen, holzij aioor toevali! rrtyr'aseming van gas oí
dampen;

ej .rer,,t--;kkelingen van leiseJs welke aarvaf keljk doci een gewaarbotoal oIgeva
waren teweeg!erJraclttl

tl ge\railen van hondsdolheicj, millvuuf en lelanus;g) cngevallen overkotïen als passagiers aan boord lan lucht',,aariLrgen. voof
zovet c( op genet e wilzo aan de bêdtenino eivan tlordi Cleelgeno.nen.

Art. l1 De verzekering deki niei:

s)

.)

alleÍgrsche aandoeiingen;
spaiaders eD de Verwikko tngen ervan. lng-a!vandS en
tussenwcívelschjÍbfe!ken zljn gedekl inden zil hei gevolO ziln van een
ongeva zoAls In art. I omschlerJef;
ve^\rikkelingen en ongevalien ie v,/ijt_ên aan geneeskuJtdige er hoelkundige
behande irgsn d € fiei doof een ge\.r'aaaborgcl onceva !efooclzaakl werden:
sulJeci evc o' psychischÈ glcoÍtissen zondeT organische onaJergrondl
zrekten in hêt álgen'tesn:
ongevalien overkonên aai de ,./erzekefde wan|eer hil oni:ler de invloed van
verdoínrgsrïridde en, dÍugs oÍ in staat van aJrOnkenschap verkeerli
orlgevallên oveíkomen aan p"êr6oner die h fd, dooÍ ol lam zJr oj aên
vallende ziekiE lijcen, aan persongn die beroertef, geesjessjoofnjssen oÍ
de lÍiufi lreffefs hebilerl gehad;

a)
b)

el
D
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h) ongcvailen die voortsDruilen ilil roekeJoze daden, weddenschappen en
urroagrngeni

opsland tê0ën het gêzag;
k) Ietsel vêÍóor?aakl dcor een Íeil oÍ een opeenvolgjng van felten mei dezelÍd€

ocfzaak. mits dat fejl oÍ die opeenvolglng van íeiien oÍ enig daardoor
verooÍzaak: letsel Voodkomt uit oí het gevolg is van íadioactieve
eigenÊchappen oÍ een combinalie van radioactieve eigenschappen mei
giÍtigê, cxplosiêve of andere gevaatliike egenschappei van spljisioÍíen of
radioactieve produkten of aÍvalstoífen, alsook het lelsel dat rechtstreeks oí
onÍechtslreeks veíoorzaaki wofdt door ênige jor.tiserênde stralif gsbÍor.

l) Ongevallen die opzettelijk werden vefootzaakt evenals ze:mooíd en pog |g
tot zeJÍmooíd

Art, 12 De maatscllappij betaalt:

a) bll oveÍlijdsn dat zich voordoet, hetzi onmiddellijk hetzij uitêfijk lwee JaaÍ na
hel ongeval dal êr de corzaak van is, hel verzekerd kapilaal aan de par{ner
van de getíoíÍener bij ontsie|tenis aan zjn kinderen, bil onlstentenis aan zijn
vrotlige e.fgenamenj bt ontsteatenjs aan zijn legatarissen oÍ aan dê door hen
aangeduide pcrsoor.
Bij orlslenienis van echlgenool. kjnderen, êdgenamen, l€galaíss,.n of
andere beg!nst gde, ls de Ínaaischappij síechts gehoLlden tc1 vergoêcling ven
cie begrafêniskoÊten met eea maxjmurn van EUR 1250.-;

b) bij blijvende ongeschiklheid, vanaÍ de consolidatie en uiterlljk drie laar na cle
dag van het ongoval, hei geheel of een deel van het verzekerd kaptaal op
llasis var de invaliditeiisgraden welke in de Otijcié e Belgjsche Schaai io1
vastsle ing van de gfaad van invaliditeit verÍeld zijn, ,/olgens dê btijvendê
gevolgen dle blj de consolidatie werctên vastgesteld, zonde. rekening 1e
houden mel hêt uitgeoeÍend beroep, ietsel aan iedematen oÍ organen ctie
reeds gêbrekkig r^,aren! woídt vergoed voor hel vcfsahil iusser de slaat van
het IidÍnaat oÍ orgaan voor ên na Irel ongeval;

Deze vergoedinggn lvarciên aan de geircÍtene uilgekeerd:

c) bij lidelijke ongeschikthe d, het geheel oÍ eÊf deelvan clê verzekerde
dagvêígoeding.
Deze vergc6ding, wordt gedurende ten hoo0sle 75 wêken aan dê gelroffene
urtgekeerdt

d) de béhandeiingskc$ien. voor zorgen verstfekl vanai de dag vàn hei ongeval
lot ien hoogste 75 wêken na hel ongevai, tot beloop va| het bedÍag bepaatd
jn de bljzondere voorwaardon en onder airek van eveÍluele ierugbetal;ng
door het ziekenfonds.

,)

n
ongevallen te wijten aan een natuurÍaanpi
ongevaiÍen ten gevolge van oorlog. slakjng oÍ oproer, daar. begrepen
burgeíocrlog oÍ alle colleotieve gevr'elddaden, al dan niet gepaarc gaand rnst
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Art. 13Ind en een vóóf het ongêval bestaanoe vermindering van de gezondheidstoesiand de
gevolgêll lan hel ongeval tewe€gbíengl of vererged, vêrgoedl de maaischappij
enk€lCe g€volgen die het ongevalblj een qezond oíganlsme zou hebben gehad.

ÀFDELING 3 FECHTSBIJSTÁND

Art. 14
CHARTIS EUROPE waarborgt mjnnelijks oí rechtsbilstand teoen de aansprakelijke oerde
voor de schade geleoea door de verzekerden, ingevolge een door onderhavige polis
gedektê geb,eLr{enis, zelfs zo de aan de verzekerden veroorzaakle schade opzettelÍjk werd
veroorzaakt 01 het gevolg rs van een zware Íout van eên defcje.

CHAR'I'1S EUFOP E ,raaíboígt aan de ve!zekerdon eveneens rechisbljstand bij
sirafrechtelijke veÍvolgirgen ter ge egenheid van een door deze polis gedekt íeit.
Daarerboven woidl tevens mlnne ijke of rechlsbijsiand vefleênd bij een r€chlsgeding leo
gevolge van een ichamelljk ongeval waatva! eef verzekerdê het slachtoffer rs gedurende
de perlode dat hij door onderhavige polis gewaarborgd is.

Art. 15
De vraarborg "rechtsbijstand' bestaai in de beta ing van de kostef voor gerechleljjke en
deskundige ondêrzoek€n, advocaat en procedure van de Be gische en buitenlaidse
rechtsnrachten tot beloop van hêt in de speciaie voo^laaÍden vêrmelde bedrag.
De verzekefden hebben de vrije kêLrt!Ê van advocaat. Bij e€n geding in het buiiêniand moêt
deze keuze goedgekeurd worden door CHARIIS EUHOPE
CHARTIS EUÊOPÉ zal echiêí in allê gevallen óéf valt haar raadgevers mogen toevoegen.
De v€rzekerden kLrnnen evèneens alie personen naaí hun kouze aanwijzel't om aan d€
deskundlge onderzoeken deellê nemen, maar de koslen er honofaria zijn voor hun
rêKenrng.

Art. 16
CHARïlS EUROPE lrehoudt zich de leiding voor van alie gêdingen en de verzekêrden
vcrb'rnden zich om, op sifal het voordee van de rechisbiislafd t€ v€rliezen, haar alle
g-órechtelijke oÍ buitengerechtelijke documenten te overhandigen die hun betekend zouden
\rr'orden

an. 17
CHARTIS ÉUROPE kan net insiellen oÍ ve^rolgen van een !Érêchtêlijke vordering we geren:
a) v/anneer deze geen eínstige kans€n op slagen veitoont;
tr) wanreer zii van voordeel ls dai een vcofstel tot dading gêdaan qoof de defde.

bÍllijk en voldoende is.

ln iedeÍ geva kunnen de bêgunstigden vaf oncjeÍhavige waatbotg zelf de vordering jnslellen
oí,Jervolgen op ejgen koslen; indlên zij slagen betaall CHABTIS EUROPE hen hel b€drag
van de weilíg gedane uiigavên lerug.
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AFDELiNG 4 GEMEENSCHAPPELIJKE BÉPALINGEN

Art. 18 De dekking geldt ove. gans de wereld.

An. 19 De uilkeíingen waadoe de verzekefaar krachtens de aanspÍakelijkheidsverzekering
gehouden rs en de sornmên verschuldigd krachiens de {ichanrelijke
ongevallenverzek-óring kunnen niet worden gecumuleerd.

An. 20Afstand vên verhaal

Do nraalschappi ziet len vogrdele van de verzekerden en d€ bogunstigden aÍ van elk
verhaal behaive wat beireft de vêrp egingskostên.

Art.21De vezekeÁe zal de aígevaardigdef vaf de maatschappij ontvangen en hen heipsn
blj nun vaststêllingen. Hij za zijn behandelence geneeshêêr vefzoeken te
anlvvoordên op alle vragen om intichtingef van de meciische adviseur vaa de
ínaatschappjj.
n geval vaf ovefLjden zal de Inaalschepplj op elgen koslen. een posintoÍtetn

cnderzook ki.lnnen laten uitvoeren indien hierucoí dringefde fed€nen aanwezig zin.

Art. 22 Geldigheid en d!ur

De waarborg van het conlaact nêemi eên aanvang op de daium aangeduid ln d9 bijzondere
voorvvaafden, maaf zal slechts aan de veTzeketde ver\!orven zij| na belaling van de eersle
p.emie- De vetzekedng $/oídt, na vedoop van dê eerste vêÍzekeringspcrioder van
fechÍswege heroieuwd voor perlodes van 1 jaar, behoudens opzegEing pêf êafOeiekende
brieÍ tên mlnste drie maanden v,Ír het versíijken van d-. topende periode.

Art. 23 Prernie

De prernies zijn haalschUld op het adr€S,,,an de veEekefifgsnemêf.
Toezefding van êeh kennisgevíng van veívalda-c siaai getijk met aanbieding vaa clê
kwiiant e ten hirize.

Tenzij andefs oveÍe€ngekomef woÍdl llecn paêmie geldig belaa{d dan aan clê
maatschappÍj oí teqen door haar aÍgcgcven k'rvijting.

Alie huidige en toekornstige kosieI heiiingen en lasten uii hooíde van deze
oveíeenkomst, worden door de verzeker ngsnemer gedfagen.

De dekking gaat pas in na ondedokoning van het coníact en beiating van de eeíEle
premie.

Nie!beialiirg van een premie binnen 16 dagen ra de aangetekende heinneflng van
de rÍraaischappij heeÍl schofsinO van de dekking nrel terugwerking .tot cje vervaldag
ror gevorg.

Bovendren lïaakt dc toczênding van de aargetekencle her nnerlng eisbaar, rechtens
en zcncjer irgebrêkesielling lopende vafaÍ de 3Tsle dag fa de datum van opmaak
van c,e kwilantie.
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De verarirnintresi woidi berekend tegen de y/ettelijke reftevoei ooch têgên nooil
mhder dan zes en een halÍ len honderd 's jaars.

De s.horsinq van de dekking ge{dt vooí allê schaden, hoegenaêrnd, onislaan vanai
de datur1 rlraarop de schorsing ingaat De dekking wcÍdl heGteld de dag ta die
vvaarop de verzekefingsnemer zich algêheel van z:jn vetpljchtingen heeÍt g€kweten.

De tijdens de schorsifg veÍvallen prêmies blilven aan dê maalschappij versch! dlgcl.

ln geval van v€rhoging van hêi iaref van de verzekeide risico,s heeft de
maat6chapprj hel recht om de prentie mot ingang van cie eerstvolgende veívaldag
aan te passen. Na ontvangsl van het bericht van veíhogÍno zal de
!,erzel(er'rngsnem€r even\rel gedurend6 30 dag€n het contraci per aangetekende
brieí tegên de eersll,olgendê veÍvaldag kunnen opzeggen.

An 24De vefzeke.ingsovereenkomsl '/íordt opgornaakt volgens de verklaringen van de
veizekeringsnemêr

Deze verbindt zich ertoe de naatschappij kênnis te geven vanl
' trldelijke of bltjvênde vezwaringen van alle yr'ezenlitke kenmerken, van de risico s:

- uitbfeidingen van de onderneming, heizlj door oprichling van nieLrwe bedljÍszetels,
heizrj door uitvoeíng van nieowê sportbeoêíenlngen.

De verzekeringsnemer dient inzondeíheid bij de maatschappij aan te geven. het
gebruik van maletiaten, matericel, procédés oi techn eken die oen veÍ?wafing van de
wezênlijke kenmerken van de rlsico,s zouden ujtmak€n.

De verzekeringsnerner veíp jcht zich de risico,s die uit deze wtjzigingên voodvtoe en
door de maalschappij, te laten dekkef. de vefzekerng gaat pas in na eventLrele
aanvaarding door dê maatschappij en, bt voofkomefd geval, vaststelliig van nieuwe
verzeKcíngsvoorwaardên.

Art.25De nraalschappij behoudi zich het fechi voor ntet een opzegglngstermijn van 14
dagen, beginnende daags ná toezending van een aangetekende bíieÍ waardoor de
verbrakin0 aan de veÍzekeringsnerner woÍcJl betekend, hêi contract te bÊëindigen:

bii niet-beiallng van premie, bijpr€mie oÍ bijkom€ncte kosten;
na ledere schadeaanmelditg, doch uiterlijk deriig dagen nadai de vergoeding
botaald oí teoemoelkoming geweigerct i6i
bij wijziging van het rislco ondêr de in aÍ1. 24 genóomde voorwaarden;
bij weigering van de verzekêringsnemef de doof de maatschappii
noodzr;(e.lh geac-te scFàoê!oo"íOmi19:ÍrddIegele I le aÊ.nÈ .

bij samenlocp van veazekeringsÍemer ;

bij een wijzígifg ín het 8e gisch Íechi dle invloecl kan hebben op Ce omvang
van de dêkking.
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Art. 2€ De verzekeringsnemeÍ veÍbtndt zich ertoei

a) iedef schad€geval onmiddeliijk en ulterlijk btn[en àchi dagen na het
vooruallen ervan of, indien dit hêrn onbekend was, zodn hij er kênnts van
t'l€ett gekregef, schrifte|jk bil de maatschappij aan te rnetdenl

f)) alle gerechtglilke of buiiengerechtel0ke akien blnn€n 4A uur 
'.ta 

hun
betekening aan de maalschappij te zender op de ie.echfziitifgen le
verschalnen en alle procedurehando{ingen te verrichten waarloe hij wordi

verzocht dooí de .naalschappÍ die de tetd ng heeít in de ondorhandelingen
met de schadelijd€rs of hun rêchlverkrijgendên en ln hei eyentueel
rechlsgeding;

c) 2ch 1e orrlhouden van bekentenis van aansprakelijkheid, van dading, van
betaling ol beloíte van beialtng. Verlêning van eefste nlateflële oí medische
hulp of loLrtere erkenning van dê werkelijkheid van het gebeurde geldt niel ats
bekenlenrS Van aansprakelJjkbeid.

Art. 27 De vert'tntenissen van de maatschapptj eíncligen en zij heeÍt op
veTzeíenngsfemer êen vordêrlng tol têrugbeialitlg van vergoed;ngen en kcsten
zij hêeit uiigekeedi

d)

c)

a|

lr)

indien hij bij dê afs ulting oí in de loop van hei corkaot valse oí onvo tecJige
verkJariftgefi heelt aígelegd die dê maaischappij een verkeerd inzichi in Áe
aaTd en de omvang van de risico s kunnof geven;

Índien hij verzltimd heelt de wijzigingen waarvalr sprake s if art. 24 aan t€
geven ol z9 onvolledig heeít aangegeven;

indien hlj veÍklaringen heeít aígeiegd die cje berekenlngsgíonclslag van de
prernies k!noen vêrvalsen. in dal geval geldt hei veÍies van aanspraken vooi
aile schad6n die onlstaan van de dag van de valse vefklaring tot cie dag na
die waaíOp de veízekeringsnemer zich iegenovef Cle maatschappij iÍ óríJe
heeft gesteid, De rnaatschappij behoudt al haar rechten op heíÍing van de
prêmies betreïíende dal tidpork;

indien hij de voorschriflen van hêl contraci of
'1ici in dchr h^É' qêro ne'l o, J aè, aa- ó o.ng
verklaíngen heeït aíge egd.

Het verlies van aanspraken naar aan Êiding van heï
bepàajd€ ternrijn le stellên hafdeting zal echtef niel
verzekenngsnemer dcèi vaststaan dat híj geen scltutd
zo spoêd'g n'togêlijk heeít goedgemaakt.
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veTzuim van cen binnen eên
Vvorden toegepast indlen de
draagt en dat hij het verzlrlm


