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Speciale voorwaarden

Verzekeringsnemer

De Belgische Unie van Professionele Bemiddelaars - B.U.P.B., Franklinstraat 112 te 1000 BRUSSEL.

Verzekerd risico

Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating en Beroepsaansprakelijkheid van de Bemiddelaars leden van de B.U.M.P.

Aanvangsdatum

1 januari 2008.
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Definities gemeen aan het geheel der waarborgen 

Voor de toepassing van deze polis, dient verstaan te worden onder: 

1.	 Ethias	
 Ethias nv, rue des Croisiers 24, 4000 LUik

 Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken 
Niet-Leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (kB van 4 en 13 juli 1979, 
BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA van 9 januari 2007, 
BS van 16 januari 2007).

 RPR Luik BTW BE 0404.484.654 
Rekening Ethias Bank: 827-0821680-86     iBAN: BE78 8270 8216 8086     BiC: ETHiBEBB

2.	 Verzekeringsnemer
 De Belgische Unie van Professionele Bemiddelaars - B.U.P.B., Franklinstraat 112 te 1000 BRUSSEL.

3.	 Verzekerden	
 De verzekeringsnemer die de verzekeringsovereenkomst heeft onderschreven, zijn organen in de uitoefening 

van hun mandaat, zijn aangestelden en andere medewerkers in de uitoefening van hun functies, alsook iedere 
persoon die de burgerlijke contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer 
in het kader van de verzekerde activiteiten in het gedrang kan brengen.

4.	 Derden	
 iedere natuurlijke of rechtspersoon andere dan de verzekeringsnemer en de verzekerden in de uitoefening van 

hun functies.

 Niettemin waarborgt deze polis niet de beroepsaansprakelijkheid van de verzekerde bemiddelaars voor de 
schade die ze veroorzaken aan de volgende personen:

• de verzekeringsnemer;

• hun ascendenten, descendenten, echtgenoten en samenwonenden, alsook alle andere leden van hun familie 
die onder hun dak verblijven;

• de aangestelden in de uitoefening van hun functies in dienst van de verzekerden;

• de bemiddelaars, vennoten en medewerkers betrokken in dezelfde zaak of deel uitmakend van dezelfde 
associatie of burgerlijke vennootschap van bemiddelaars.

5.	 Aangestelde	
 iedere natuurlijke persoon die handelt onder de leiding, het gezag en het toezicht van een verzekerde;

6.	 Materiële	schade	
 Elke vernieling, beschadiging, verlies van een zaak of een substantie en/of van zijn gebruik (geheel of 

gedeeltelijk) of elke aantasting van een dier;

7.	 Lichamelijke	schade	
 De financiële en morele gevolgen van iedere aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon 

(medische kosten, begrafeniskosten, inkomensverlies, enz…);

8.	 Immateriële	schade	
 Elke schade andere dan lichamelijke of materiële schade;
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9.	 Immateriële	gevolgschade	
 Elke schade, andere dan lichamelijke of materiële schade, die het gevolg is van een door deze overeenkomst 

gedekte lichamelijke of materiële schade.

10.	Zuiver	immateriële	schade	
 Elke schade die niet het gevolg is van lichamelijke of materiële schade (zoals aantasting van de eer, verlies van 

cliënteel, enz …).

11.	Schadegeval	
 Elke klacht, schriftelijk geformuleerd, met betrekking tot gedekte schade die aanleiding kan geven tot 

de toepassing van de waarborg van onderhavige overeenkomst. Wordt beschouwd als één en hetzelfde 
schadegeval, het geheel van klachten die gebaseerd zijn op hetzelfde schadeverwekkend feit.

12.	Schadeverwekkend	feit	
 De daad, de gebeurtenis, de fout of het verzuim die aan de oorsprong van de schade ligt.

13.	Bemiddeling	
 Regelingswijze van de geschillen geregeld, onder andere, door de artikels 1724 tot 1737 van het Gerechtelijk 

Wetboek zevende deel verlopend via de bemiddeling van een neutrale en zelfstandige derde die een aangepaste 
opleiding van bemiddelaar heeft gekregen.
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Artikel 1 Verzekerde activiteiten

De bemiddeling, zoals gedefinieerd in en uitgevoerd conform de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek deel 
zeven (artikels 1724 tot 1737 van het Gerechtelijk Wetboek), de deontologie, de gebruiken en de praktijk en/of 
toegelaten in het kader van de reglementering van toepassing op de verzekerden. 

Artikel 2 Doel en draagwijdte van de verzekering

Ethias waarborgt : 

1) de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating, te weten de burgerlijke extracontractuele aansprakelijkheid die 
ten laste gelegd kan worden van de verzekerden, krachtens het Belgisch of buitenlands recht, als gevolg van  
lichamelijke, materiële schade of immateriële schade als gevolg van gedekte lichamelijke en/of materiële 
schade veroorzaakt aan derden tijdens of ter gelegenheid van hun verzekerde beroepsactiviteiten. 

 is onder meer gedekt, de burgerlijke aansprakelijkheid voor schadegevallen te wijten aan de gebouwen en 
eigendommen (met inbegrip van de hierin geïnstalleerde personen- en lastenliften) waarvan de verzekerde 
eigenaar, vruchtgebruiker, huurder of gebruiker is. 

 De waarborg is eveneens verworven, binnen de grenzen van de onderhavige overeenkomst, voor de schade 
veroorzaakt door de bijkomende activiteiten of diensten of die slechts een onrechtstreeks verband hebben met 
de verzekerde activiteiten, te weten: 

• de interne maaltijdbedeling ten voordele van het personeel en de bezoekers (met inbegrip van het risico van 
voedselvergiftiging); 

• de onderhouds- en herstellingswerken van alles wat het patrimonium van de verzekerde uitmaakt en 
bestemd is voor de verzekerde activiteiten; 

• de organisatie van conferenties, feesten, vergaderingen, excursies en diverse manifestaties. 

2) de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, contractueel of extracontractueel, die ten laste zou gelegd kunnen 
worden van de verzekerden uit hoofde van schade veroorzaakt aan derden en rechtstreeks of onrechtstreeks 
voortspruitend uit de feitelijke of rechtsvergissingen, nalatigheden, verzuimen, vergetelheden, vertragingen, 
fouten en onjuistheden begaan in de uitoefening van hun verzekerde beroepsactiviteiten. 

 is eveneens gewaarborgd, de burgerlijke aansprakelijkheid die persoonlijk ten laste zou kunnen gelegd worden 
van de verzekerden uit hoofde van diefstallen, ontvreemdingen, verduisteringen, oplichtingen of misbruiken van 
vertrouwen begaan ten nadele van derden of klanten van de verzekerden door (een) perso(o)n(en) waarvoor de 
verzekerde burgerlijk aansprakelijk is (aangestelde, medewerker, plaatsvervanger, enz… maar met uitsluiting 
van de verbonden bemiddelaars), onverminderd het verhaal van Ethias tegen deze personen. 

Artikel 3 Bijzondere waarborgen 

a)	 Toevertrouwde	voorwerpen	
 De waarborg van de verzekeringsovereenkomst strekt zich uit tot de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste 

gelegd kan worden van de verzekerden uit hoofde van schade veroorzaakt aan de voorwerpen, toevertrouwd 
aan de verzekerden om bewaard, bewerkt of vervoerd te worden, met inbegrip van de schade veroorzaakt in 
geval van verlies of diefstal van deze voorwerpen. 

 Onder toevertrouwde goederen verstaat men de roerende goederen die toebehoren aan derden (zoals onder 
meer dossiers, archieven, professionele documenten) en die tijdelijk in het bezit van de verzekerden zijn, in het 
kader van de uitoefening van de verzekerde activiteiten. 

 Er wordt nochtans nader bepaald dat van de waarborg uitgesloten zijn: 

• de schade die niet het rechtstreeks gevolg is van een ongeval (dit wil zeggen een plotse en in hoofde van de 
verzekerden onvoorziene en ongewilde gebeurtenis); 

• de schade die voortvloeit uit een gebrek van het toevertrouwde goed zelf; 

• de waardevolle voorwerpen, juwelen en effecten, uitgezonderd de effecten toevertrouwd aan de verzekerde 
in de uitoefening van zijn beroep als bemiddelaar gedurende een maximumduur van 3 dagen; 

• de schade veroorzaakt door water, vuur, brand, ontploffing en rook in de mate dat deze gedekt zijn door een 
verzekering van het type “brand” of  “verhaal van derden”; 

• de autovoertuigen.
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b)	 Wedersamenstellingskosten	van	dossiers
 De waarborg van deze overeenkomst is uitgebreid tot de schade geleden door de cliënten van de verzekerden 

in geval van verlies, diefstal, vernietiging, beschadiging of verdwijning van gelijk welke minuten, stukken of 
documenten (dossiers) die hun toebehoren en waarvan de verzekerden rechtstreeks of onrechtstreeks houder 
zijn.

 Er wordt nochtans nader bepaald dat uitgesloten is van de waarborg, de schade veroorzaakt door water, vuur,  
brand, ontploffing of rook in de mate dat deze gedekt zijn door een verzekering van het type “brand” of “verhaal  
van derden”.

 Vanaf het ogenblik dat de cliënten de noodzaak van de wedersamenstelling bewijzen, zal Ethias de 
terugbetaling van de kosten noodzakelijk voor de wedersamenstelling van individuele dossiers ten laste nemen. 

c)	 Brand,	vuur,	ontploffing,	rook,	water	
 De waarborg is verworven voor de schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook tengevolge van deze 

gebeurtenissen en water, onder voorbehoud van hetgeen gestipuleerd is in de punten a) en b) hiervoor.

 Nochtans is deze waarborg niet van toepassing op de materiële schade en de immateriële gevolgschade die 
door de verzekerde gedekt kunnen worden door een verzekeringsovereenkomst “brand”.

d)	 Inbreuken	op	het	milieu
 De waarborg is verworven voor de schade veroorzaakt door de aantasting van het milieu, voortvloeiend uit: 

• de verontreiniging van de bodem, het water of de atmosfeer door de uitstoting, de afstoting of de bezinking 
van vaste, vloeibare of gasachtige stoffen; 

• geluidshinder, geur, rook, trillingen, golven, stralingen of temperatuurveranderingen.

 Deze waarborg heeft slechts uitwerking indien tegelijkertijd: 

• de schade het gevolg is van een ongeval; 

• de verzekeringsnemer zich voorafgaandelijk in overeenstemming stelt met de wetten en reglementen die de 
bescherming van het milieu regelen. 

Artikel 4 Uitsluitingen

 Zijn van de verzekering uitgesloten: 

a) de schade of aansprakelijkheid voortspruitend uit verduisteringen of handelingen vreemd aan de uitoefening 
van de beroepsactiviteiten van de verzekerden; 

b) de persoonlijk door de verzekerden gedragen gerechtelijke, disciplinaire of minnelijke boetes; 

c) de burgerlijke aansprakelijkheid voortspruitend uit daden met betrekking tot financiële operaties of 
voortkomend uit het domein van fiscale, sociale of arbeidsongevallenwetgeving, in de mate dat de verzekerde 
persoonlijk betrokken is (relaties met zijn personeel en eigen fiscale verplichtingen). Bijgevolg is deze uitsluiting 
niet van toepassing op de prestaties uitgevoerd voor rekening van derden en ontstaan uit een schuld van fiscale 
of sociale aard weerhouden door een derde. 

d) de burgerlijke aansprakelijkheid die het gevolg is van schade die onder de toepassing valt van elke verplichte 
verzekering; 

e) de aansprakelijkheid van de sociale lasthebbers van de verzekeringsnemer, in het geval hun aansprakelijkheid 
ingeroepen wordt in hun hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder ingevolge een fout begaan in de 
bedrijfsvoering; 

f ) de immateriële gevolgschade van niet gedekte schade; 

g) de burgerlijke aansprakelijkheid voortspruitend uit opzettelijk veroorzaakte schade; 

 De burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde blijft nochtans gewaarborgd indien deze betrokken wordt 
ingevolge dergelijke schade welke buiten zijn medeweten berokkend wordt door  personen waarvoor hij instaat, 
onverminderd het verhaal van Ethias tegen deze personen;
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h) de schade veroorzaakt door een zware fout; 

 Worden beschouwd als “zware fouten”, de daden gepleegd in staat van dronkenschap of onder invloed van 
verdovende middelen, gebruikt zonder medisch voorschrift; 

 Er wordt nader bepaald dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer gewaarborgd blijft 
indien deze betrokken wordt ingevolge dergelijke schade welke buiten zijn medeweten berokkend wordt door  
personen waarvoor hij instaat,  onverminderd het verhaal van Ethias tegen deze personen; 

i) de schade voortspruitend uit feiten waarvan de verzekerde kennis had bij de inwerkingtreding van de 
overeenkomst, en van die aard zijn om de toepassing van de waarborg tot gevolg te hebben, voor zover de 
verzekeraar het bewijs levert dat de verzekerde wetens en willens nagelaten heeft deze schade aan zijn vorige 
verzekeraar voor te leggen;  

 Er wordt nader bepaald dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer gewaarborgd blijft 
indien deze betrokken wordt ingevolge dergelijke schade welke buiten zijn medeweten berokkend wordt door 
personen waarvoor hij instaat, onverminderd het verhaal van Ethias tegen deze personen. 

j) de vorderingen met betrekking tot de honoraria en persoonlijke kosten aangerekend door de verzekerde voor 
zijn eigen rekening; 

k) het verlies van cliënteel, geleden door een bemiddelaar; 

l) de schade voortspruitend uit oorlogen (met inbegrip van burgeroorlogen), stakingen, lock-out, oproer, daden 
van terrorisme of sabotage, elke gewelddaad met collectieve inslag, al dan niet gepaard gaande met verzet 
tegen de overheid; 

m) de schade, gekwalificeerd als “punitive damages” of “exemplary damages” in sommige buitenlandse 
rechtsstelsels; 

n) alle schade voortvloeiend uit asbest, asbestvezels of elk ander product dat asbest bevat onder om het even 
welke vorm, voor zover deze schade het gevolg is van de schadelijke eigenschappen van asbest; 

o) de beschadiging, de vernietiging, het verlies, de verdwijning, de diefstal van informatiedragers van 
elektronische apparatuur met inbegrip van de opgeslagen informatie en de onstoffelijke schade die hieruit 
voortvloeit, indien deze beschadiging, deze vernietiging, dit verlies, deze verdwijning of deze diefstal 
rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt of het gevolg is het elektronische verkeer van gegevens van 
datatransmissiesystemen zoals internet, intranet, extranet of andere gelijkaardige systemen, de verspreiding 
van een virus of de inbraak in deze systemen. Blijft evenwel verzekerd, de andere reeds door deze polis gedekte 
lichamelijke en/of materiële schade die hieruit rechtstreeks voortvloeit, en de onstoffelijke schade die hiervan 
het gevolg is.

Artikel 5 Territoriale uitgestrektheid 

De waarborgen van onderhavige polis zijn van toepassing op schadegevallen betreffende feiten overkomen in de 
ganse wereld voor zover ze voortvloeien uit de verzekerde activiteit wanneer ze gewoonlijk uitgeoefend wordt 
vanuit hun exploitatiezetel gevestigd in België, met uitsluiting van de vorderingen ingeleid voor de rechtbanken en/ 
of onder de wet van de Verenigde Staten van Amerika en van Canada. 

Artikel 6 Uitgestrektheid in de tijd 

De waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de eisen tot schadevergoeding ingesteld tijdens de 
geldigheidsduur van de overeenkomst voor schade overkomen tijdens diezelfde duur. 

Worden ook in aanmerking genomen, de vorderingen tot vergoeding die schriftelijk worden ingesteld tegen de 
verzekerde of Ethias binnen een termijn van 36 maanden te rekenen van het einde van de polis en die betrekking 
hebben op: 

• hetzij schade die zich tijdens de duur van deze overeenkomst heeft voorgedaan indien, bij het einde van deze 
overeenkomst, het risico niet door een andere verzekeraar is gedekt; 

• hetzij daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens de duur van deze overeenkomst zijn 
voorgevallen en aan Ethias zijn aangegeven of binnen een termijn van 90 dagen te rekenen vanaf het einde van 
de overeenkomst.

Er wordt nochtans nader bepaald dat de waarborgen van deze overeenkomst verworven blijven aan de verzekerden 
die hun beroepsactiviteit als bemiddelaar stopzetten gedurende de geldigheidsduur van deze overeenkomst en 
genieten ten voordele van hun erfgenamen en rechthebbenden.
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Artikel 7 Verzekerde bedragen - Reddingskosten - Vrijstellingen 

A. Verzekerde bedragen 

1.	 Burgerlijke	aansprakelijkheid	uitbating,	met	inbegrip	van	de	burgerlijke	verdediging	
• Hoofdwaarborg: 

- Lichamelijke schade en immateriële gevolgschade: 
 De waarborg bedraagt 5.000.000 euro per schadegeval. 

- Materiële schade en immateriële gevolgschade: 
 De waarborg bedraagt 1.250.000 euro per schadegeval. 

• Brand, rook, ontploffing, vuur, water: 

- Lichamelijke schade en immateriële gevolgschade: 
 De waarborg bedraagt 1.250.000 euro per schadegeval. 

- Materiële schade en immateriële gevolgschade: 
 De waarborg bedraagt 375.000 euro per schadegeval. 

• inbreuken op het milieu: De waarborg is beperkt tot 125.000 euro per schadegeval en per verzekeringsjaar, 
alle schade vermengd. De rehabilitatiekosten zijn in dit bedrag begrepen. 

2.	 Burgerlijke	beroepsaansprakelijkheid,	inbegrepen	de	burgerlijke	verdediging	en	de	kosten	van	
	 wedersamenstelling	van	akten
 De waarborg bedraagt 1.250.000 euro per schadegeval, alle schade vermengd. 

 De waarborg is verschuldigd per gebeurtenis die de aansprakelijkheid van een of meerdere verzekerden 
van eenzelfde associatie en/of burgerlijke vennootschap van bemiddelaar of associatie en/of burgerlijke 
vennootschap van afzonderlijke bemiddelaars (vennoten, verantwoordelijken, medewerkers of personeelsleden) 
in het gedrang kan brengen, zelfs indien een hoofdelijke veroordeling of in solidum te hunner laste tussenkomt. 
Er wordt niettegenstaande slechts één vrijstelling per gebeurtenis toegepast. 

 in geval van medeschuld van verschillende associaties en/of afzonderlijke burgerlijke vennootschappen, is de 
waarborg afzonderlijk verschuldigd aan ieder van hen. 

3.	 Schade	aan	toevertrouwde	voorwerpen	
 De waarborg bedraagt 50.000 euro per schadegeval, wat ook het aantal beschadigde voorwerpen is. 

4.	 Kosten	van	wedersamenstelling	van	dossiers	
 De waarborg is beperkt tot 50.000 euro per schadegeval. 

B. Reddingskosten - Interesten en kosten 

1.	 Reddingskosten
 Ethias neemt, zelfs boven de verzekerde som, de reddingskosten betreffende gedekte schade ten laste. De 

dekking wordt verleend rekening houdend met zowel de definitie als het bedrag van de gedekte waarborg. 

 Zijn enkel gewaarborgd: 

 1. de kosten die voortvloeien uit de maatregelen die Ethias heeft gevraagd om de gevolgen van de gedekte 
 schadegevallen te voorkomen of te beperken; 

 2. de kosten die voortvloeien uit de redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging en als een 
 goed huisvader heeft genomen overeenkomstig de regels van zaakwaarneming, ofwel om een schadegeval 
 te voorkomen ofwel om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, voor zover dat: 

- deze maatregelen dringend zijn, dat wil zeggen dat de verzekerde verplicht is ze onmiddellijk te nemen, 
 zonder mogelijkheid om Ethias te verwittigen of voorafgaand haar akkoord te verkrijgen, op gevaar af de 
 belangen van deze te schaden. 

- indien het gaat om maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen, er nakend gevaar is, dat 
 wil zeggen dat er op zeer korte termijn een gedekt schadegeval zou volgen indien deze maatregelen niet 
 werden genomen.
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 De verzekerde verbindt er zich toe Ethias onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke reddingsmaatregel die 
genomen is. 

 Voor zover nodig, wordt nader bepaald dat ten laste van de verzekerde blijven: 

• de kosten die voortvloeien uit maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen bij ontstentenis van 
nakend gevaar of wanneer het nakend gevaar afgewend is; 

• de kosten die voortvloeien uit de laattijdigheid van de verzekerde, uit zijn nalatigheid om 
preventiemaatregelen te nemen die hij eerder had moeten nemen. 

2.	 Interesten	en	kosten	
 Ethias betaalt, zelfs boven de dekkingsgrenzen, de interesten op de in hoofdsom verschuldigde 

schadevergoeding. Ethias betaalt, zelfs boven de dekkingsgrenzen, de kosten voor burgerlijke 
rechtsvorderingen, alsook de kosten en honoraria van advocaten en experts, maar alleen voor zover deze kosten 
door haar of met haar toestemming werden gemaakt of, in geval van belangenconflict dat niet te wijten is aan 
de verzekerde, voor zover deze kosten niet onredelijk zijn gemaakt. 

3.	 Beperking	van	de	tussenkomst	van	Ethias	boven	de	verzekerde	hoofdsom,	voor	de	reddingskosten	enerzijds	
	 en	de	interesten	en	kosten	anderzijds.	
 Wat betreft het totaal verzekerde bedrag, zijn de reddingskosten enerzijds en de interesten en kosten anderzijds 

beperkt tot 495.787,05 euro wanneer het totaal verzekerde bedrag lager of gelijk is aan 2.478.935,25 euro. 

 De voornoemde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen waarbij de basisindex die 
van november 1992 is, zijnde 113,77 (basis 1988=100). 

C. Vrijstellingen 

1.	 Burgerlijke	aansprakelijkheid	uitbating	
 Geen enkele vrijstelling is voorzien. 

 Er wordt nochtans nader bepaald dat voor de waarborg “toevertrouwde voorwerpen”, Ethias een vrijstelling zal 
toepassen van 10% van het schadebedrag met een minimum van 500 euro en een maximum van 1.250 euro. 

2.	 Burgerlijke	beroepsaansprakelijkheid	
 Van elk schadegeval zal een vrijstelling afgetrokken worden van 625 euro. 

 Ethias zal de volledige schadevergoeding verschuldigd aan de schadelijder betalen en zal vervolgens de 
vrijstelling ten laste van de verzekerde recupereren. 

 Deze vrijstelling is te beschouwen als dominus litis en is van toepassing op het geheel van de vergoedingen, 
kosten, interesten, uitgaven et honoraria van elke aard, uitbetaald door de verzekeraar voor de verdediging van 
de belangen van de verzekerden. 

 De vrijstelling wordt nochtans niet toegepast op de kosten en honoraria wanneer blijkt dat de verzekerde geen 
enkele fout heeft begaan en dat de vordering van een derde uiteindelijk is vermeden. 

 indien de verzekerde en Ethias niet akkoord zijn over de aansprakelijkheid van de verzekerden en over de 
gevorderde bedragen, is de vrijstelling niet van toepassing op de voornoemde kosten, interesten, uitgaven en 
honoraria.
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Bepalingen gemeen aan het geheel van de waarborgen voorzien
door de verzekeringsovereenkomst en wijziging van het risico

Artikel 8 Omschrijving en wijziging van het risico

De verzekeringsovereenkomst is opgesteld volgens de inlichtingen verstrekt door  de verzekeringsnemer. 

A. Bij de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst: 

De verzekeringsnemer heeft de verplichting alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij  
redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die van invloed zijn bij de beoordeling van het risico door Ethias en 
in het bijzonder de andere verzekeringen die hetzelfde voorwerp hebben. 

B. In de loop van de verzekeringsovereenkomst: 

Verzwaring	van	het	risico	
De verzekeringsnemer heeft de verplichting de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden 
aan te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico, dat het verzekerde 
voorval zich voordoet, te bewerkstelligen. 

De verzekeringsovereenkomst zal in gemeenschappelijk akkoord worden aangepast. 

Vermindering	van	het	risico	
Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat 
Ethias, indien de vermindering bij het afsluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zou 
hebben verzekerd, staat Ethias, op vraag van de verzekeringsnemer een premievermindering toe. 

Artikel 9 Inwerkingtreding van de verzekering

De verzekeringsnemer heeft de mogelijkheid de verzekeringsovereenkomst op te zeggen, met onmiddellijk gevolg 
op het ogenblik van de kennisgeving, binnen een termijn van 40 dagen te rekenen vanaf het begin van de dekking. 

De verzekeringsovereenkomst komt tot stand vanaf de ontvangst door Ethias van het voor haar bestemde 
exemplaar en wordt van kracht op de dag vermeld in de bijzondere voorwaarden. 

Artikel 10 Duur van de verzekering

Behoudens afwijkingen in de bijzondere voorwaarden, is de overeenkomst afgesloten voor de duur van één jaar. 

Zij wordt vervolgens stilzwijgend vernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar, zonder enige formaliteit, 
onder dezelfde bepalingen en voorwaarden behalve indien één van de partijen zich ertegen verzet door een 
aangetekend schrijven en dat minstens drie maanden voor de einddatum van de voorgeschreven termijn. 

De overeenkomst neemt steeds een einde op middernacht.
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• Premie

Artikel 11 

De premie is de prijs van de verzekering: in geval van opzegging, opheffing of vermindering van de verzekering 
betaalt Ethias, binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf het van kracht worden, de betaalde premies met 
betrekking tot de vernietigde waarborgen en de niet-gelopen verzekeringstermijn terug.

Artikel 12 

De premies worden verhoogd met de eventuele taksen en bijdragen ten laste van de verzekeringsnemer.

Artikel 13 

in geval van niet-betaling van de premie wordt de waarborg geschorst of de verzekeringsovereenkomst opgezegd, 
na ingebrekestelling per aangetekende brief, houdende een aanmaning tot betaling binnen een termijn van 15 
dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte ter post van de aangetekende brief. 

De schorsing of de opzegging heeft slechts uitwerking na het verstrijken van een termijn van 15 dagen vanaf de dag 
volgend op de verzending van de aangetekende brief. 

Als de waarborg geschorst is: 

a) wordt als gevolg van de betaling door de verzekeringsnemer van de achterstallige premies, in voorkomend geval 
vermeerderd met de interesten, een einde gemaakt aan de schorsing; 

b) kan Ethias, in geval van niet-betaling, de verzekeringsovereenkomst opzeggen, als zij zich die mogelijkheid  
heeft voorbehouden in de ingebrekestelling tot betekening van de schorsing; in dat geval wordt de opzegging  
van kracht na het verstrijken van een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing. 

De onbetaalde premie en de premies die vervallen tijdens de schorsing komen aan Ethias toe bij wijze van 
forfaitaire vergoeding. Het recht van Ethias is evenwel beperkt tot de premies van twee opeenvolgende jaren. 

Geen enkele gebeurtenis voorgevallen tijdens de periode van de schorsing kan bindend zijn voor Ethias, en de 
betaling van de premie tijdens of na een eventueel schadegeval ontheft de verzekeringsnemer niet van verval.

Artikel 14 

indien Ethias haar tarief verhoogt is de tariefaanpassing van toepassing vanaf de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag 
die volgt op de datum van haar bekendmaking aan de verzekeringsnemer. 

De verzekeringsnemer kan nochtans de verzekeringsovereenkomst opzeggen binnen de dertig dagen na de 
betekening. 

indien de tariefaanpassing hem is meegedeeld minder dan vier maanden voor de jaarlijkse vervaldag, behoudt de 
verzekeringsnemer de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn van drie maanden te rekenen 
van de dag van voornoemde bekendmaking. 

indien Ethias haar tarief vermindert, zal de verzekeringsnemer ervan genieten vanaf de eerstvolgende vervaldag.
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• Schadegevallen

Artikel 15 

Bij schadegeval betreffende de door deze verzekeringsovereenkomst gedekte risico’s, moet de verzekerde daarvan 
zo vlug mogelijk aangifte doen en in elk geval binnen 30 dagen vanaf het ogenblik waarop hij er kennis van had. 

De aangifte moet gedateerd en ondertekend zijn en vermelden: de plaats, datum en uur van het schadegeval, 
zijn oorzaken en zijn aard; de omstandigheden waarin het zich voorgedaan heeft; de naam, de voornamen en de 
woonplaats van de benadeelden en van de belangrijkste getuigen.

Artikel 16 

De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of de 
gevolgen ervan te beperken.

Artikel 17 

indien de verzekerde één van de verplichtingen voorzien in de twee voorgaande artikels niet nakomt en er daardoor 
een nadeel ontstaat voor Ethias, kan deze aanspraak maken op een vermindering van haar prestatie tot beloop van 
het door haar geleden nadeel. 

Ethias kan haar dekking weigeren indien de verzekerde de verplichtingen vermeld in de 2 voorgaande artikelen met 
bedrieglijk opzet niet is nagekomen.

Artikel 18 

Elke gerechtelijke en buitengerechtelijke akte betreffende een schadegeval moet onmiddellijk na de kennisgeving, 
de betekening of de terhandstelling aan de verzekerde, doorgestuurd worden aan Ethias, bij verzuim waarvan de 
verzekerde Ethias moet vergoeden voor de schade die deze geleden heeft.

Artikel 19 

Wanneer de verzekerde bij verzuim niet verschijnt of zich niet onderwerpt aan een door de rechtbank bevolen 
onderzoeksmaatregel, moet hij de schade die Ethias zou hebben geleden, vergoeden.

Artikel 20 

De vergoeding of de toezegging tot vergoeding van de benadeelde persoon gedaan door de verzekerde zonder 
toestemming van Ethias is niet tegenstelbaar aan deze laatste. 

Het erkennen van feiten of het verstrekken van de eerste geldelijke en medische hulp door de verzekerde kunnen 
voor Ethias geen grond opleveren om haar dekking te weigeren.

Artikel 21 

Ethias behoudt zich, voor zover zij volgens de wet of onderhavige verzekeringsovereenkomst de prestatie had 
kunnen weigeren of verminderen, een recht van verhaal voor tegen de verzekeringsnemer. 

Ethias is, op straffe van verval van haar recht op verhaal, verplicht de verzekeringsnemer kennis te geven van haar 
voornemen om verhaal uit te oefenen zodra zij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is. 
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Artikel 22 

Een vonnis kan aan Ethias, aan de verzekerde of aan de benadeelde slechts worden tegengeworpen indien zij in het 
geding partij zijn geweest of daarin zijn geroepen. 

Niettemin kan het vonnis dat in een geschil tussen de benadeelde en de verzekerde is gewezen, worden 
tegengeworpen aan Ethias, indien vaststaat dat deze laatste in feite de leiding van het geding op zich heeft 
genomen.

Artikel 23 

Ethias kan vrijwillig tussenkomen in het geding dat door de benadeelde tegen de verzekerde is ingesteld. De 
verzekerde kan vrijwillig tussenkomen in het geding dat door de benadeelde tegen Ethias is ingesteld.

Artikel 24 

Ethias kan de verzekerde in het geding roepen dat door de benadeelde tegen haar is ingesteld. De verzekerde kan 
Ethias in het geding roepen dat door de benadeelde tegen hem is ingesteld.

Artikel 25 

De verzekeringsnemer, die niet de verzekerde is, kan vrijwillig tussenkomen of in het geding worden geroepen dat 
tegen Ethias of de verzekerde is ingesteld.

Artikel 26 

Wanneer het geding tegen de verzekerde is ingesteld voor het strafgerecht, kan Ethias door de benadeelde of door 
de verzekerde in de zaak betrokken worden en kan zij vrijwillig tussenkomen, onder dezelfde voorwaarden als 
zou de vordering voor het burgerlijk gerecht gebracht zijn, maar het strafgerecht kan geen uitspraak doen over de 
rechten die Ethias kan doen gelden tegenover de verzekerde of de verzekeringsnemer.

• Einde van de overeenkomst - opzegging

Artikel 27

De opzegging van de overeenkomst gebeurt door een ter post aangetekende brief, deurwaardersexploot of  afgifte 
van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 

De opzegging heeft, behoudens tegenstrijdige bepaling, uitwerking na het verstrijken van de in de opzegging 
bepaalde termijn. Deze termijn kan niet korter zijn dan één maand te rekenen van de dag volgend op de betekening 
of de datum van ontvangstbewijs of, in het geval van een aangetekende brief, te rekenen vanaf de datum die volgt 
op zijn afgifte ter post.
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Artikel 28 

Ethias kan, bij aangetekende brief, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen: a) gedurende de periode van 
de schorsing van de waarborg te wijten aan een niet-betaling van de premie. De opzegging heeft slechts uitwerking 
15 dagen na de datum van het versturen van de aangetekende brief; 

b) na elke aangifte van een schadegeval en ten laatste één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling 
van de schadevergoeding. Nochtans wordt de opzegging van kracht bij de betekening ervan, wanneer de verzekerde 
één van zijn 

verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling Ethias te misleiden; c) indien 
de verzekeringsnemer de waarborg met betrekking tot één of meer verzekerde prestaties opzegt. 

Artikel 29 

De verzekeringsnemer kan, bij aangetekende brief, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen op een van de 
in artikel 28 voorziene wijzen: 

a) na elk aangegeven schadegeval en ten laatste binnen de maand na uitbetaling of de weigering tot uitbetaling 
van de schadevergoeding; 

b) indien Ethias de waarborg met betrekking tot één of meer verzekerde prestaties opzegt. 

• Taksen, belastingen en kosten

Artikel 30 

De vervolgingskosten voor betaling der premies en aanvullende premies, kosten van verzekeringsovereenkomsten 
en bijvoegsels, zegel- en registratierechten, boeten en dergelijke zijn ten laste van de verzekeringsnemer. 

Zo ook de prijs der stukken en documenten die de verzekeringsnemer moet overleggen ter gelegenheid van een 
schadegeval.

Artikel 31 

Alle onder gelijk welke benaming en door ongeacht welke autoriteit ten laste van Ethias uit hoofde van geïnde 
premies of verzekerde kapitalen geheven of te heffen taksen, belastingen en kosten zijn en blijven uitsluitend voor 
rekening van de verzekeringsnemer en worden tegelijk met de premies geïnd. 

• Rechtsmacht - Woonplaats

Artikel 32 

Alle betwistingen tussen de verzekerde en Ethias waartoe de uitvoering van deze overeenkomst aanleiding zou 
geven, hetzij als aanlegger of als verweerder, zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken. 

Fiscale boeten en registratierechten die verschuldigd zouden zijn om reden van overlegging voor het gerecht van de 
verzekeringsovereenkomst, bijvoegsels en, gebeurlijk, van het verzekeringsvoorstel, zullen ten laste vallen van de 
verliezende partij.
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Artikel 33 

De voor Ethias bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten, om geldig te zijn, aan haar zetel in België 
gedaan worden; die welke voor de verzekeringsnemer bestemd zijn, worden geldig gedaan aan het adres dat door 
hem in de overeenkomst is opgegeven of aan het adres dat hij nadien aan Ethias zou hebben bekend gemaakt. 

• Algemene  bepalingen

Artikel 34 

Er wordt uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat de aangetekende brief waarvan sprake is in 
verschillende artikels van de verzekeringsovereenkomst in afwijking van artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek, 
een voldoende aanmaning vormt en dat de verzending ervan definitief bewezen is door het afgiftebewijs van de 
past en de inhoud ervan door de briefdoorslagen of de dossiers van Ethias.

Artikel 35 

De verzekerde verplicht zich tot het aanvaarden van alle aangetekende brieven en correspondentie of dergelijke 
die hem zouden toegezonden worden door Ethias of haar gerechtigde afgevaardigden; hij zal verantwoordelijk zijn 
voor elke inbreuk op deze verplichting. in geval van weigering dezer brieven en correspondentie, zullen zij worden 
beschouwd als door hem ontvangen. 

Artikel 36 

De geschreven zowel als de gedrukte clausules, voorwaarden en bepalingen van deze verzekeringsovereenkomst en 
haar bijvoegsels, zijn uitdrukkelijk overeengekomen en mogen in geen geval als dreigend beschouwd worden, daar 
de verzekering slechts aangegaan is in het vertrouwen op de stipte en volledige uitvoering ervan. 

Artikel 37 Statutaire toetreding 

indien de verzekeringsnemer de hoedanigheid van lid van Ethias bezit, erkent hij een exemplaar van de statuten te 
hebben ontvangen en verklaart daar zonder voorbehoud mee in te stemmen. Deze statuten vormen dus, samen de 
algemene, bijzondere en speciale voorwaarden van de polis, de grondslag van de verzekeringsovereenkomst.
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