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Inleiding 

Opbouw verzekeringscontract 
De polis bevat in de eerste plaats de gegevens die op u betrekking hebben, de 
onderschreven waarborgen, de verzekerde bedragen en de premie. 
Vervolgens beschrijven de algemene voorwaarden de wederzijdse rechten en plichten 
van de verzekeraar en de verzekeringsnemer, de inhoud van de waarborgen en de 
uitsluitingen. 
Tenslotte vullen de bijzondere voorwaarden de algemene voorwaarden aan en zijn 
specifiek voor uw verzekeringscontract van toepassing. Zij hebben voorrang op de 
algemene voorwaarden indien ze er mee strijdig zijn 

Schade 
Om na te gaan of het gaat om een verzekerd schadegeval*, raadpleegt u uw contract en 
de desbetreffende waarborg in de algemene voorwaarden. 
De te nemen maatregelen zijn uitvoerig beschreven in het hoofdstuk "Schade" van deze 
algemene voorwaarden. 

Klachten 
Hebt u als klant een klacht over een product van MS Amlin, onze dienstverlening of 
namens ons optredende derden, dan raden wij u aan om contact op te nemen met de 
betreffende beheerder van het dossier en/of diens leidinggevende. 
Indien dit geen bevredigend resultaat oplevert kunt u een formele klacht indienen via mail 
gericht aan klachtenmanagement.be@amlin.com of via brief op het volgende adres: 
 
MS Amlin Insurance SE, t.a.v. Klachtenmanagement België, Koning Albert II-laan 37, B-
1030 Brussel 
 
Wanneer u het oneens bent met het definitieve antwoord van onze klachtendienst, kunt u 
beroep aantekenen bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 
Brussel (zie ook www.ombudsman.as ). 
 

Kennisgeving inzake Gegevensbescherming                                                                                           
Uw informatie is of zal worden verzameld of ontvangen door MS Amlin plc. Wij zullen 
persoonsgegevens beheren overeenkomstig de wet- en regelgeving  inzake de 
bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben persoonsgegevens nodig om 
verzekeringsdiensten van goede kwaliteit te kunnen leveren, en we verzamelen enkel de 
persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn. Dit kan persoonlijke informatie zijn zoals 
uw naam, adres, contactgegevens, identificatiegegevens, financiële informatie en 
risicogegevens. U kan de volledige Ms Amlin Kennisgeving inzake Gegevensbescherming 
terugvinden op www.msamlin.com/en/site-services/data-privacy-notice/kennisgeving-
inzake-gegevensbescherming-van-klanten.html. Een papieren versie van deze 
kennisgeving is ook verkrijgbaar via de Data Protection Officer 
(DataProtectionOfficer@msamlin.com). 
 
The Data Protection Officer 
MS Amlin plc- The Leadenhall Building - 122 Leadenhall Street - Londres - EC3V 4AG 
  

mailto:klachtenmanagement.be@amlin.com
http://www.ombudsman.as/
http://www.msamlin.com/en/site-services/data-privacy-notice/kennisgeving-inzake-gegevensbescherming-van-klanten.html
http://www.msamlin.com/en/site-services/data-privacy-notice/kennisgeving-inzake-gegevensbescherming-van-klanten.html
mailto:DataProtectionOfficer@msamlin.com
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Deze waarborg is van toepassing voor zover hij vermeld is in de bijzondere voorwaarden. 
 

1. Wat verstaat men onder ? 
 
U 
De verzekeringnemer, onderschrijver van het contract. 
 
Wij 
De verzekeraar 
MS Amlin Insurance SE. 
 
De verzekerde:  
- U; 

- De bedrijfsleider, de vennoten, de bestuurders, de zaakvoerders, de aangestelden en 
de onbezoldigde helpers, wanneer ze handelen binnen de uitoefening van hun 
functies; 

- De echtgeno(o)t(e) van een verzekerde en de andere personen die gewoonlijk onder 
zijn dak wonen voor zover zij deelnemen aan de activiteiten van de verzekerde 
onderneming. 

 
Derde 
Ieder andere natuurlijke of rechtspersoon dan de verzekerden. 
 
Overtreding 
Het misdrijf, naar de wetten strafbaar met een politiestraf. 
 
Levering van een product 
De materiële bezitsovergang van een product d.w.z. het ogenblik waarop u ten aanzien 
van het product effectief het recht van toezicht of controle heeft verloren. 
 
Oplevering van een werk 
Er is oplevering van zodra u de beschikkings- of controlemacht over de werken effectief 
verloren heeft. 
 
Persoonsgegevens 
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 
 
Terrorisme 
Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, 
etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij 
geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of 
immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het 
publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, 
ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te 
belemmeren. 
 
Wanbedrijf 
Het misdrijf, is naar de wetten strafbaar met een correctionele straf. 
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2. Welke prestaties verlenen wij? 

2.1. Strafrechtelijke verdediging 
Wij verdedigen de verzekerde op strafrechtelijk gebied voor een schadegeval, 
gedekt door de waarborg "Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Uitbating": 

- bij overtreding van een strafwet; 

- in geval van misdrijf van doding of verwondingen door onvoorzichtigheid.  
Voor andere wanbedrijven zal de dekking u slechts verleend worden voor zover de 
definitief geworden gerechtelijke beslissing u vrijspreekt. 

 

2.2. Burgerrechtelijk verhaal 
Wij oefenen verhaal uit tegen een derde voor: 

- de lichamelijke letsels opgelopen door een verzekerde tijdens het verrichten van 
de in het contract omschreven activiteiten, na tussenkomst van de 
arbeidsongevallenverzekeraar; 

- de materiële schade veroorzaakt aan de voor uw uitbating gebruikte goederen, 
voorraden, afgewerkte producten of werken nog niet geleverd of opgeleverd; 

- de immateriële schade voor zover deze zich heeft voorgedaan in het kader van 
de verzekerde beroepsactiviteit;  

 
Op basis van: 

- een extracontractuele aansprakelijkheid; 

- een contractuele aansprakelijkheid maar enkel in geval van samenloop met 
extracontractuele aansprakelijkheid (louter contractuele vorderingen zijn steeds 
uitgesloten); 

- artikel 544 (burenhinder) van het Belgisch Burgerlijk Wetboek of een gelijkaardige 
buitenlandse wetgeving; 

- artikel 29bis (zwakke weggebruiker) van de Wet van 21 november 1989; 

- de Wet van 30 juli 1979 betreffende de voorkoming van brand en ontploffing.   
 
In een gewaarborgd schadegeval verdedigen wij de verzekerde in een geschil met 
de arbeidsongevallenverzekeraar. 

 

2.3.  Insolventie van derden 
Wij mogen weigeren een vordering in te stellen of een verhaal uit te oefenen 
wanneer uit de ingewonnen inlichtingen blijkt dat de eventuele aansprakelijke derde 
onvermogend is.  
Indien verhaal moet worden uitgeoefend tegen een behoorlijk geïdentificeerde en via 
onderzoek of langs gerechtelijke weg als onvermogend erkende derde, betalen wij, 
met uitzondering van de materiële schade na opzettelijke feiten door deze derden 
gepleegd tot 15.000,00 EUR, de vergoeding die voor rekening van deze derde komt 
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en in de mate dat geen enkel openbaar- of privé-organisme als debiteur kan 
verklaard worden.  
Wij verlenen dekking voor het verhaal bij de Commissie voor Financiële Hulp aan 
Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden. 
 

2.4. Voorschot op de schadevergoeding 
Indien wij burgerrechtelijk verhaal ingesteld hebben tegen een geïdentificeerde 
derde op basis van een in de waarborg Rechtsbijstand gedekt schadegeval, schieten 
wij het bedrag van de schadevergoeding voor tot 20.000 EUR. De volledige en 
onbetwistbare aansprakelijkheid van de geïdentificeerde derde dient vast te staan en 
deze dient, evenals de tussenkomst, door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de 
derde bevestigd te zijn. Wij schieten de schadevergoeding die onbetwistbaar 
vaststaat op uitdrukkelijk verzoek van de verzekerde voor. 
 
Door de betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in de rechten en 
vorderingen van de verzekerde tegen de aansprakelijke derde en zijn 
verzekeringsmaatschappij.  Indien wij er niet in slagen het voorschot terug te 
vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons betaald werd, betaalt de 
verzekerde dit ons op onze aanvraag terug.  Indien meerdere verzekerden de 
prestatie kunnen genieten en indien het bedrag van de gehele schade meer 
bedraagt dan 20.000 EUR per schadegeval, worden de fondsen bij voorrang 
voorgeschoten aan u, daarna aan uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of 
levenspartner, daarna aan uw kinderen en vervolgens aan de andere verzekerden in 
verhouding met hun respectievelijke schade.  
 
 

3. Wat is de omvang van de waarborg? 

3.1. Ten laste genomen kosten 
Wij nemen de betaling van de kosten en erelonen ten laste met betrekking tot: 

- expertises en onderzoeken; 

- tussenkomst van de advocaat; 

- een gerechtelijke procedure (daarin inbegrepen de rechtsplegingvergoeding 
indien de verzekerde veroordeeld wordt tot de betaling ervan); 

- het indienen van een genadeverzoek of aanvraag tot eerherstel indien de 
verzekerde tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld;  

Evenals de redelijkerwijze gemaakte verplaatsingskosten per trein (1ste klasse) of 
per lijnvliegtuig en de verblijfskosten (hotelkamer + ontbijt) wanneer de verzekerde 
persoonlijk voor een buitenlandse rechtbank moet verschijnen in zijn hoedanigheid 
van verdachte.  
 
Wij nemen echter niet ten laste: 

- de kosten en erelonen aangegaan door de verzekerde zonder er ons vooraf van 
verwittigd te hebben, behoudens gerechtvaardigde dringendheid; 
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- de boetes, opdeciemen, transacties met het Openbaar Ministerie, de kosten voor 
het strafrechtelijk geding evenals de kosten met betrekking tot de controles van 
de staat van 

- dronkenschap en de alcoholintoxicatie. 
 
In de hypothese dat de staat van onkosten en erelonen een abnormaal hoog bedrag 
vertoont, verbindt de verzekerde er zich toe om aan de bevoegde autoriteit of het 
bevoegde gerecht uitspraak te vragen op onze kosten over de staat van onkosten en 
erelonen.  Anders behouden wij ons het recht voor om onze tussenkomst te 
beperken. 
 

3.2. Territoriale uitgestrektheid 
Wij verlenen dekking aan de verzekerde voor elk feit overkomen in een land waar de 
waarborg "Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Uitbating" van de verzekerde van 
toepassing is. 
 

3.3. Subrogatie 
In de mate van onze prestaties, treden wij in de rechten van de verzekerde tegen de 
aansprakelijke derde. 
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4. Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? 
Wij onderzoeken samen de te nemen maatregelen en zullen de nodige stappen 
doen om tot een minnelijke regeling te komen. Geen enkel voorstel zal door ons 
aanvaard worden zonder uw akkoord of dat van de betrokken verzekerde. 
 

4.1. Vrije keuze 
Wanneer er moet worden overgegaan tot een gerechtelijke procedure of telkens er 
zich een belangenconflict tussen de verzekerde en ons voordoet, heeft de 
verzekerde de vrije keuze van advocaat of van ieder ander persoon die de vereiste 
kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen 
te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen. 
 
Nochtans zal de verzekerde in geval van een gerechtelijke procedure in het 
buitenland zelf de bijkomende kosten en erelonen dragen die voortvloeien uit de 
keuze van een advocaat die niet behoort tot de territoriaal bevoegde jurisdictie. 
 
Wij nemen slechts de kosten en erelonen ten laste die voortvloeien uit de 
tussenkomst van één enkele advocaat of expert, tenzij de verzekerde buiten zijn wil 
om gedwongen wordt om een ander advocaat of expert te nemen. 
 
Wanneer de aanstelling van een expert of tegenexpert gerechtvaardigd is, kan de 
verzekerde deze vrij kiezen.  Nochtans zal hij zelf de bijkomende kosten en erelonen 
dragen die voortvloeien uit de keuze van een expert die zijn beroep uitoefent in het 
buitenland of, voor wat betreft expertises die plaatsvinden in het buitenland, in een 
ander gelijkwaardig administratief district dan datgene waar de opdracht moet 
worden uitgevoerd.  
 

4.2. Objectiviteitclausule 
Wanneer er een meningsverschil is tussen de verzekerde en ons over de gedragslijn 
die zal worden gevolgd voor de regeling van het schadegeval, kan de verzekerde 
zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen een 
schriftelijke consultatie vragen aan de advocaat die zich met de zaak bezighoudt of 
aan een advocaat van zijn keuze, zoals bepaald in punt 4.1. 
 
Dit recht zal nog eens vermeld worden in de kennisgeving die wij aan de verzekerde 
richten om onze positie te bevestigen of onze weigering om zijn standpunt te volgen 
mee te delen. 
 
Als deze advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, nemen we de kosten en 
erelonen ten laste, met inbegrip van de kosten en erelonen van de raadpleging, 
ongeacht de afloop van de procedure. 
 
Als deze advocaat ons standpunt bevestigt, zullen wij onze tussenkomst stopzetten, 
nadat wij de helft van de kosten en erelonen van de raadpleging hebben 
terugbetaald. Indien de verzekerde in dit geval op zijn kosten een procedure begint 
en een beter resultaat bekomt dan wat hij zou bekomen hebben als hij ons standpunt 
en dat van de advocaat zou hebben gevolgd, nemen wij de kosten en erelonen voor 
onze rekening, met inbegrip van de kosten en erelonen van de raadpleging. 
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5. Wat zijn de begrenzingen van onze prestaties? 

5.1. Begrenzing per schadegeval 
Wij waarborgen onze tussenkomst per schadegeval tot beloop van 50.000 EUR: 

- voor de strafrechtelijke verdediging; 

- voor het burgerrechtelijk verhaal van materiële, immateriële en lichamelijke 
schade; 

- voor de contractuele geschillen. 

 
Elke opeenvolging van betwistingen die met elkaar in verband staan, wordt 
beschouwd als éénzelfde schadegeval. 
 
Indien er meerdere verzekerden betrokken zijn in een schadegeval, dient u te 
bepalen welke voorrang er bij uitputting van het verzekerd bedrag moet verleend 
worden. 
 

5.2. Overlijden van een verzekerde die onze prestaties geniet 
Indien een verzekerde die onze prestaties geniet overlijdt, worden deze toegekend 
aan zijn (haar) echtgeno(o)t(e) (die niet van tafel en bed of feitelijk gescheiden is of 
aan zijn (haar) levenspartner. Bij ontstentenis van deze laatste worden zij verleend 
aan de kinderen die geboren zijn of moeten geboren worden, bij ontstentenis van 
deze laatsten, aan zijn ascendenten. 
 

5.3. Terrorisme 
Lidmaatschap van TRIP 
Wij dekken in bepaalde gevallen daden van terrorisme.  Wij zijn hiertoe lid van de 
VZW TRIP, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, de Meeûssquare 
29. Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen 
schade veroorzaakt door terrorisme, wordt de uitvoering van alle verbintenissen van 
alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW, beperkt tot 1 miljard euro 
per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als 
terrorisme voorgevallen tijdens dat kalenderjaar.  Dit bedrag wordt elk jaar 
aangepast op 1 januari volgens de ontwikkeling van het indexcijfer der 
consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer van december 2005.  Ingeval van 
wettelijke of reglementaire wijziging van dit basisbedrag, zal het gewijzigde bedrag 
automatisch van toepassing zijn vanaf de eerstvolgende vervaldag na de wijziging, 
tenzij de wetgever uitdrukkelijk in een andere overgangsregeling voorziet. 
Indien het totaal van de berekende of geraamde schadevergoedingen groter is dan 
het bedrag genoemd in de vorige alinea, wordt een evenredigheidsregel toegepast: 
de uit te keren schadevergoedingen worden beperkt ten belope van de verhouding 
van het bedrag genoemd in de vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor 
dat kalenderjaar ten opzichte van de uit te keren schadevergoedingen toegerekend 
aan dat kalenderjaar. 
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Uitbetalingsregeling 
Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april 2007, beslist het Comité of een 
gebeurtenis beantwoordt aan de definitie van terrorisme. Opdat het bedrag genoemd 
in de paragraaf "Lidmaatschap van TRIP" niet zou worden overschreden, bepaalt dit 
Comité, ten laatste zes maanden na de gebeurtenis, het percentage van de 
schadevergoeding dat door de verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW 
ingevolge de gebeurtenis dient te worden vergoed.  Het Comité kan dit percentage 
herzien.  Ten laatste op 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van de 
gebeurtenis, neemt het Comité een definitieve beslissing omtrent het uit te betalen 
percentage van schadevergoeding. 
De verzekerde of de begunstigde kan tegenover ons pas aanspraak maken op de 
schadevergoeding nadat het Comité het percentage heeft vastgesteld.  Wij betalen 
het verzekerde bedrag uit overeenkomstig het percentage vastgesteld door het 
Comité. 
Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de verlaging van de 
schadevergoeding niet gelden voor de reeds uitgekeerde schadevergoedingen, noch 
voor de nog uit te keren schadevergoedingen waarvoor wij reeds een beslissing aan 
de verzekerde of de begunstigde hebben meegedeeld. 
Indien het Comité het percentage verhoogt, geldt de verhoging van de 
schadevergoeding voor alle aangegeven schadegevallen voortvloeiend uit de 
gebeurtenis erkend als terrorisme. 
Indien het Comité vaststelt dat het bedrag genoemd in de paragraaf "Lidmaatschap 
van TRIP", onvoldoende is voor het vergoeden van alle geleden schade of over 
onvoldoende elementen beschikt om te oordelen of dit bedrag voldoende is, wordt 
de schade aan personen bij voorrang vergoed. 
De morele schadevergoeding wordt na alle andere schadevergoedingen vergoed. 
Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in de van de uitvoering van onze 
verbintenissen, bepaald in een koninklijk besluit, zal van toepassing zijn 
overeenkomstig de modaliteiten voorzien in dat koninklijk besluit. 
 

5.4. Uitsluitingen 
De waarborg "Burgerrechtelijk verhaal" is niet van toepassing indien het schadegeval 
het gevolg is van één van de volgende gevallen van grove schuld: 
 
A. de verzekerde bevindt zich in staat van dronkenschap, strafbare 

alcoholintoxicatie of een hiermee vergelijkbare toestand veroorzaakt door het 
gebruik van andere producten, tenzij de verzekerde bewijst dat er geen 
oorzakelijk verband bestaat tussen het schadegeval en deze omstandigheden. 

 
De waarborg is bovendien niet van toepassing: 

B. indien de schade het gevolg is van een werkstaking, een lock-out, oproer, een 
daad van terrorisme of sabotage, of gewelddaden met collectieve inslag (politiek, 
sociaal, ideologisch en andere) al dan niet gepaard gaande met verzet tegen de 
overheid, waaraan de verzekerde zelf deelnam; 

C. wanneer de verzekerde, met bedrieglijk opzet, een onjuiste of onvolledige 
schadeaangifte heeft gedaan, waardoor ons inzicht over de richting die we aan 
onze tussenkomst willen geven, wordt gewijzigd; 
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D. indien het ongeval het gevolg is van oorlog, burgeroorlog of van gelijkaardige 
feiten; 

E. wanneer de verzekerde de schade opzettelijk veroorzaakt; 

F. wanneer een verzekerde rechten kan doen gelden tegen een andere verzekerde; 

G. voor de schade geleden of misdrijven gepleegd door een verzekerde in de 
hoedanigheid van eigenaar, bestuurder, passagier of houder van een motorrijtuig 
dat onderworpen is aan de wettelijk verplichte verzekering van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen; 

H. voor de strafrechtelijke verdediging voor misdaden en andere strafrechtelijke 
misdrijven die enkel met opzet kunnen worden begaan; 

I. voor de schade die te wijten is aan de effecten van elke eigenschap van 
nucleaire producten of splijtstoffen of radioactief afval; 

J. voor de schade veroorzaakt door oneerlijke concurrentie of de aantasting van 
intellectuele rechten zoals firmanaam, handelsmerk, vergunningen en patenten, 
auteursrechten, enz.; 

K. voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van hinder door 
lawaai, geur, stof, golven en stralingen, verlies van zicht, lucht of licht; 

L. voor de schade die voortvloeit uit financiële verrichtingen, misbruik van 
vertrouwen, oplichting en bedriegerij, valsheid in geschrifte, laster en eerroof; 

M. voor de schade veroorzaakt door pollutie. Indien de pollutie het gevolg is van een 
plotse, onvrijwillige en onvoorziene gebeurtenis in hoofde van de 
schadeverwekker, blijft de dekking evenwel bestaan. 
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6. Wat zijn de verplichtingen in geval van schadegeval? 

6.1. Preventieplicht 
De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het 
schadegeval te voorkomen en te beperken. 
 

6.2. Aangifte 
Wanneer een verzekerde onze tussenkomst wenst, dient hij ons in casu Dekra 
Claims Services Belgium NV daarvan zo vlug mogelijk uitvoerig schriftelijk in kennis 
te stellen. De aangifte dient doorgestuurd te worden naar Dekra Claims Services 
Belgium NV, Lenneke Marelaan 12 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe. 
Tel. 02/710 10 96 - Fax: 02/710 10 81- E-mail: amlinlegalaid.claims.be@dekra.com 
 

6.3. Bezorgen van informatie 
De verzekerde dient het regelingsbureau zo vlug mogelijk alle documenten en 
briefwisseling te bezorgen en alle nuttige inlichtingen te verstrekken die het 
dossierbeheer kunnen vergemakkelijken evenals hen op de hoogte te houden van 
het verloop van de zaak.De dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke 
stukken moeten ons binnen 48 uur na hun aangifte of betekening overgemaakt 
worden. 
 

6.4. De Rechtsplegingsvergoeding 
Overeenkomstig het vergoedingsbeginsel moeten de kosten gerecupereerd ten laste 
van derden en de rechtsplegingvergoeding aan ons terugbetaald worden. 
 
Indien de verzekerde één van de verplichtingen onder 1, 2, 3 of 4 niet naleeft, 
kunnen wij onze tussenkomst verminderen tot beloop van het door ons geleden 
nadeel. Wij kunnen onze dekking weigeren indien deze verplichtingen met bedrieglijk 
opzet niet werden nagekomen. 
 

7. Wat zijn de administratieve bepalingen? 

7.1. Beheer van het contract 
Wij stellen het contract op, geven het uit, innen de premies en staan in voor de 
wijzigingen, de opzeggingen, schorsingen of vernietigingen die optreden in de loop 
van de verzekerde periode. 
 
Elke opzegging of schorsing van het contract "Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid 
Uitbating" door ons heeft van rechtswege de opzegging of schorsing van uw contract 
Rechtsbijstand tot gevolg. 
 
Indien uw contract Rechtsbijstand wordt opgezegd, betalen wij u het premiegedeelte 
terug dat betrekking heeft op de periode na de datum van het van kracht worden van 
de opzegging. 
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7.2. Beschrijving van het risico 
A. Wat moet u aangeven? 

Het contract komt tot stand op basis van de gegevens die u ons meedeelt.  
Daarom dient u ons nauwkeurig mee te delen: 

- bij het afsluiten van het contract, alle omstandigheden die u bekend zijn en die 
u redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die voor ons van belang 
kunnen zijn op de beoordeling van het risico; 

- in de loop van het contract en zo vlug mogelijk, alle nieuwe omstandigheden 
of wijzigingen van de omstandigheden die u bekend zijn en die u 
redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die van aard zijn om het risico 
aanmerkelijk en blijvend te verzwaren. 

 
B. Hoe wordt uw contract aangepast? 

Binnen een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de dag waarop wij kennis 
hebben gekregen van een onjuiste of onvolledige aangifte, kunnen wij:  

- een wijziging van het contract voorstellen: 

 indien het om een onjuiste of onvolledige aangifte gaat bij het sluiten van 
het contract, gaat deze wijziging in op de dag waarop wij ervan kennis 
hebben gekregen; 

 indien het om een verzwaring gaat in de loop van het contract, gaat deze 
wijziging in met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring, 
ongeacht of u deze verzwaring al dan niet heeft meegedeeld; 

- het contract opzeggen indien wij aantonen dat wij het risico in geen geval 
zouden verzekerd hebben. 

Indien u het voorstel tot wijziging van het contract weigert of indien u 1 maand na 
de ontvangst ervan, dit voorstel niet aanvaardt, kunnen wij binnen 15 dagen het 
contract opzeggen. 

 
C. Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging van het contract of de 

opzegging van kracht wordt: 

- Wij zullen het schadegeval ten laste nemen indien de onjuiste aangifte of het 
verzwijgen van een verzwaring u niet kan verweten worden. 

- Indien echter het niet-naleven van deze verplichtingen u kan verweten 
worden, zullen wij tussenkomen op basis van de verhouding tussen de 
betaalde premie en de premie die u had moeten betalen indien u het risico 
naar behoren had meegedeeld. 

- Indien wij tenslotte aantonen dat wij in geen geval het risico zouden verzekerd 
hebben, beperken wij ons tot de terugbetaling van een bedrag dat gelijk is aan 
alle premies betaald vanaf het ogenblik dat het risico niet-verzekerbaar werd. 

 
D. Wat in geval van fraude? 

Indien het verzwijgen of onjuist meedelen opzettelijk is gebeurd en ons misleidt 
bij het beoordelen van het risico: 
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- bij de onderschrijving, dan is het contract nietig; 

- in de loop van het contract, dan zullen wij onze tussenkomst weigeren indien 
zich een schadegeval voordoet en het contract met onmiddellijke 
inwerkingtreding opzeggen. 

Alle premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop wij kennis hebben 
gekregen van het opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van 
gegevens, komen ons toe als schadevergoeding. 

 
E. Wat indien het risico vermindert? 

Wanneer het verzekerde risico aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat 
wij, indien die vermindering bij het sluiten van het contract had bestaan, aan 
andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, zullen wij een overeenkomstige 
vermindering van de premie toestaan vanaf de dag waarop wij kennis hebben 
gekregen van de vermindering van het risico. 

Indien wij het niet eens worden over de nieuwe premie binnen een maand na uw 
aanvraag tot vermindering, kunt u het contract opzeggen. 

 

7.3. Mededelingen 
Mededelingen voor u bestemd: 

al onze mededelingen gebeuren geldig, zelfs ten aanzien van de erfgenamen of 
rechthebbenden, aan uw adres dat is opgegeven in de bijzondere voorwaarden of 
aan elk ander adres dat ons achteraf schriftelijk werd meegedeeld. 
 
Mededelingen voor ons bestemd: 

- Bij het sluiten en in de loop van het contract: al uw mededelingen moeten gericht 
worden aan de zetel van Amlin Insurance SE te Brussel. 

- In geval van schade: zie punt 6.2. 

7.4. Aanvang van het contract 
Het contract wordt van kracht op de datum vastgesteld in de bijzondere 
voorwaarden. 

 

7.5. Duur van het contract 
De duur van het contract is aangeduid in de bijzondere voorwaarden en mag niet 
langer zijn 
dan één jaar. 
 

7.6. Betaling van de premie 
A. Wat moet u betalen? 

Het bedrag van de premie is vermeld op het vervaldagbericht en omvat de 
taksen, de 
bijdragen en de kosten. 
 

B. Wanneer dient u de premie te betalen? 
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De premie is jaarlijks en vooraf te betalen tegen de vervaldag, na ontvangst van 
het vervaldagbericht. Hierop is het bedrag van de premie Rechtsbijstand 
afzonderlijk aangeduid. 
 

C. Wat indien de premie niet betaald is? 

- Wij richten u per deurwaardersexploot of per aangetekende brief een 
herinnering die geldt als ingebrekestelling. 

Bij gebreke van betaling binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de 
dag volgend op de betekening of de dag volgend op de afgifte ter post van de 
aangetekende brief, zal uw waarborg na het verstrijken van deze termijn 
geschorst zijn of is uw contract opgezegd. 

Deze premie, alsook de premies die later nog komen te vervallen tijdens de 
periode van schorsing, blijven ons verschuldigd op voorwaarde dat u in 
gebreke werd gesteld op de hierboven vermelde manier. Ons recht wordt 
evenwel beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren. 

- De waarborg treedt opnieuw in werking om 0 uur de dag volgend op de dag 
waarop wij de integrale betaling van de verschuldigde premies zullen 
ontvangen hebben, desgevallend verhoogd met de intresten. 

- Bij de ingebrekestelling behouden wij ons het recht voor een forfaitair bedrag 
aan te rekenen voor de administratieve kosten. 

 

7.7. Opzegging van het contract 
Wanneer kan het contract worden opgezegd? 

 
A. Door u: 

- ten minste 3 maanden vóór de eindvervaldag van het contract. De opzegging 
zal uitwerking hebben op de volgende jaarvervaldag; 

- na elk schadegeval maar ten laatste 1 maand na betaling of betekening van 
weigering tot tussenkomst. De opzegging zal uitwerking hebben 3 maanden 
na de dag van de betekening; 

- bij wijziging van het tarief en/of de voorwaarden, kunnen wij het contract 
aanpassen op de eerstvolgende jaarvervaldag. Wij stellen u in kennis 
minstens 4 maanden voor de jaarlijkse vervaldag. In dit geval kan u uw 
contract opzeggen tot 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag. Indien wij u op 
een later tijdstip in kennis stellen, dan heeft u het recht het contract op te 
zeggen binnen een termijn van 3 maanden na de kennisgeving; 

- in geval van vermindering van het risico zoals bepaald in het punt 7.2.E; 

- wanneer er tussen de datum van het sluiten van het contract en deze van de 
aanvangsdatum een termijn van méér dan een jaar verstrijkt. Deze opzegging 
dient u 3 maanden vóór de aanvangsdatum van het contract te betekenen. 

 
B. Door ons: 

- ten minste 3 maanden vóór de eindvervaldag van het contract. De opzegging 
zal uitwerking hebben op de volgende jaarvervaldag; 
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- met onmiddellijke uitwerking in geval van opzettelijk verzwijgen of het 
opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico in de loop van het 
contract zoals bepaald in punt 7.2.D; 

- in geval van onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens over 
het risico bij het sluiten van het contract of in geval van verzwaring van het 
risico, zoals bepaald in punt 7.2.B; 

- indien de premie niet werd betaald zoals bepaald in punt 7.6.C; 

- na elk schadegeval, ten laatste 1 maand na betaling of weigering tot 
tussenkomst. De opzegging zal uitwerking hebben 3 maanden na de dag van 
de betekening; 

- in geval van overlijden van de verzekeringnemer, overeenkomstig punt 7.8; 

- indien u zich in staat van faillissement bevindt, overeenkomstig punt 7.9 ten 
vroegste 3 maanden na de faillietverklaring; 

 
De opzegging gebeurt per aangetekende brief, deurwaardersexploot of door afgifte 
van de opzeggingsbrief tegen ontvangstmelding. 
 
Behoudens andersluidende bepalingen in dit contract, gaat de opzegging in na het 
verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de 
betekening ervan of vanaf de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs, of, 
in geval van een aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte 
bij de post. 
 

7.8. Overlijden van de verzekeringnemer 
In geval van overlijden van de verzekeringnemer blijft het contract bestaan ten 
voordele van de erfgenamen die verplicht zijn de premies te betalen. 

De erfgenamen kunnen het contract opzeggen per aangetekend schrijven binnen 
drie maanden en veertig dagen na het overlijden. 

Wij kunnen het contract opzeggen binnen drie maanden vanaf de dag waarop wij het 
overlijden vernamen. 

 

7.9. Faillissement van de verzekeringnemer 
Bij faillissement, blijft het contract bestaan ten gunste van de massa van de 
schuldeisers, die gehouden blijven tot betaling van de te vervallen premies vanaf de 
faillietverklaring. 

De curator van het faillissement kan het contract opzeggen binnen 3 maanden na de 
faillietverklaring. 

Wij kunnen het contract ten vroegste opzeggen 3 maanden na de faillietverklaring. 
 

7.10. Sanctieclausule        
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden 
krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op 
sanctieregelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens 
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deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.  
      

7.11. Verwerking van persoonsgegevens 

De Verzekeraar verbindt er zich toe de privacy van Verzekeringsnemers, 
Verzekerden en Begunstigden te beschermen en hun Persoonsgegevens te 
verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG) en de nationale wetgeving 
aangenomen op basis van de AVG. 

A. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke 
De Verzekeraar treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van uw 
Persoonsgegevens. De Verzekeraar is MS Amlin Insurance SE, met 
maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel toegelaten door de 
Nationale Bank van België (NBB) onder nummer 3092, RPR Brussel -BTW 
BE0644921424. 

B. Verwerkte Persoonsgegevens 
Afhankelijk van de doelstelling kan de Verzekeraar volgende Persoonsgegevens 
verzamelen en verwerken: contactinformatie, financiële informatie en 
accountinformatie, kredietinformatie en kredietwaardigheid, alsook andere 
Persoonsgegevens die de Verzekeringsnemer verstrekt of die de Verzekeraar in 
verband met haar relatie met de Verzekeringsnemer verzamelt.  

C. Doeleinden van de gegevensverwerking 
Persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:  
- beheer van het contract, bv. communicatie, schadebeheer en betalingen; 
- het beoordelen van en het maken van beslissingen over het verstrekken van 
 dekking, de verzekeringsvoorwaarden en de schaderegeling; 
- het verlenen van ondersteuning en advies; 
- beheer van onze commerciële activiteiten en IT-infrastructuur; 
- voorkoming, detectie en onderzoek van misdrijven, bv. fraude en 
 witwaspraktijken; 
- instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 
- naleving van wet- en regelgeving (waaronder naleving van wetten en 
 voorschriften buiten het land waar u gevestigd bent); 
- monitoren en opnemen van telefoongesprekken voor kwaliteits-, trainings- en 
 beveiligingsdoeleinden; en 
- (direct) marketing, marktonderzoek en analyse. 

D. Recht op toegang, rechtzetting en verzet 
Afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden, beroept de Verzekeraar zich op de 
volgende rechtsgronden voor de verwerking van Persoonsgegevens: (i) de 
noodzakelijkheid voor de uitvoering van de polis, (ii) de noodzakelijkheid om te 
voldoen aan wettelijke verplichtingen die op de Verzekeraar rusten en/of (iii) 
gerechtvaardigde belangen van de Verzekeraar. Daar waar de Verzekeraar zich 
beroept op gerechtvaardigde belangen, omvat dit het ontwikkelen van commerciële 
activiteiten en het nastreven van commerciële doelstellingen, de analyse en 
verbetering van haar marktpositie, het verhandelen en promoten van haar diensten 
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(met inbegrip door middel van direct marketing) en het onderhoud en ontwikkeling 
van de betrekkingen met haar klanten. 
 
E. (Categorieën) van ontvangers van de Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens kunnen binnen de Verzekeraar worden uitgewisseld (vb. 

marketing, sales, etc.), doch zullen enkel toegankelijk zijn voor personen die ze 

nodig hebben in de uitoefening van hun taken. Verder kan de Verzekeraar de 

Persoonsgegevens overmaken aan onderaannemers, leveranciers en 

dienstverleners (vb. marketingbureaus, IT dienstverleners, etc.). Daarnaast kunnen 

Persoonsgegevens worden gedeeld met vennootschappen van de MS Amlin Groep 

en/of de verzekeringstussenpersonen en herverzekeraars waarmee de Verzekeraar 

samenwerkt, met de toezichthoudende autoriteiten, alsook met derden in geval het 

contract het geheel of gedeeltelijk vereist. 

 
F. Vertrouwelijkheid 
Alle Persoonsgegevens zullen met de grootst mogelijke discretie worden 
behandeld. 
 
G. Bewaartermijnen  
De Persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de duur van dit contract 
alsook daarna, totdat de Persoonsgegevens niet langer vereist zijn, dit voor de 
hierboven bepaalde doeleinden. Bovendien is er wet- en regelgeving die van 
toepassing zijn op de Verzekeraar die minimale bewaartermijnen opleggen voor 
bepaalde documenten en/of informatie.  
 
H. Verstrekking van Persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de 
Overeenkomst te sluiten  
De weigering door de potentiële Verzekeringsnemer om de Persoonsgegevens over 
te maken waarnaar wordt verzocht door de Verzekeraar, kan de totstandkoming 
van de contractuele verhouding verhinderen.  
 
I. Rechten van de Verzekeringsnemer, Verzekerde en de Begunstigde  
De Verzekeringsnemer, de Verzekerde en desgevallend de Begunstigde hebben, 
mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, een recht op toegang tot de 
Persoonsgegevens, een recht om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren, een 
recht om Persoonsgegevens te wissen of om de Verzekeraar te verzoeken de 
verwerking van Persoonsgegevens te beperken. Zij hebben eveneens, mits aan 
bepaalde voorwaarden is voldaan, het recht om Persoonsgegevens aan een andere 
organisatie over te dragen, het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van 
Persoonsgegevens door de Verzekeraar, het recht om te verzoeken dat bepaalde 
geautomatiseerde beslissingen die de Verzekeraar maakt menselijke tussenkomst 
hebben, het recht voor de Verzekeringsnemer om zijn toestemming in te trekken en 
een recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten. 
 
J. Contact en functionaris voor gegevensbescherming  
Voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens, of indien u uw 
rechten wenst uit te oefenen, kunt u een schriftelijke en gedateerde aanvraag 
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richten tot de functionaris voor gegevensbescherming via 
DataProtectionOfficer@msamlin.com. 
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