
Inhoudstafel

TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst

Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk II : De overeenkomst

Afdeling 1 : Door de verzekeringnemer verplicht mee te delen gegevens bij het sluiten van de
overeenkomst

Art. 2. Mee te delen gegevens

Art. 3. Opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen

§ 1. Nietigheid van de overeenkomst
§ 2. Verhaal van de verzekeraar

Art. 4. Onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen

§ 1. Wijziging van de overeenkomst
§ 2. Opzegging van de overeenkomst
§ 3. Gebrek aan reactie van de verzekeraar
§ 4.Verhaal van de verzekeraar

Afdeling 2 : Door de verzekeringnemer verplicht mee te delen gegevens in de loop van de
overeenkomst

Art. 5. Informatieverplichting van de verzekeringnemer

Art. 6. Aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico

§ 1. Mee te delen gegevens
§ 2. Wijziging van de overeenkomst
§ 3. Opzegging van de overeenkomst
§ 4. Gebrek aan reactie van de verzekeraar
§ 5. Verhaal van de verzekeraar

Art. 7. Aanzienlijke en blijvende vermindering van het risico

§ 1. Wijziging van de overeenkomst
§ 2. Opzegging van de overeenkomst

Art. 8. Onbekende omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst

Art. 9. Verblijf in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte
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Afdeling 3 : Wijzigingen inzake het omschreven motorrijtuig

Art. 10. Overdracht van de eigendom

§ 1. Overdracht van de eigendom onder levenden zonder vervanging van het omschreven
motorrijtuig
§ 2. Overdracht van de eigendom onder levenden met vervanging van het omschreven
motorrijtuig door een motorrijtuig dat geen eigendom is van de verzekeringnemer
§ 3. Overdracht van de eigendom onder levenden met vervanging van het omschreven
motorrijtuig door een motorrijtuig dat eigendom is van de verzekeringnemer
§ 4. Overdracht van de eigendom van het omschreven motorrijtuig bij overlijden van de
verzekeringnemer

Art. 11. Diefstal of verduistering

§ 1. Diefstal of verduistering van het omschreven motorrijtuig zonder vervanging
§ 2. Diefstal of verduistering van het omschreven motorrijtuig met vervanging door een
motorrijtuig dat geen eigendom is van de verzekeringnemer
§ 3. Diefstal of verduistering van het omschreven motorrijtuig met vervanging door een
motorrijtuig dat eigendom is van de verzekeringnemer

Art. 12. Andere situaties van verdwijning van risico

§ 1. Verdwijning van het risico zonder vervanging van het omschreven motorrijtuig
§ 2. Verdwijning van het risico met vervanging van het omschreven motorrijtuig door een
motorrijtuig dat geen eigendom is van de verzekeringnemer
§ 3. Verdwijning van het risico met vervanging van het omschreven motorrijtuig door een
motorrijtuig dat eigendom is van de verzekeringnemer

Art. 13. Huurovereenkomst

Art. 14. Opvordering door de overheid

Afdeling 4 : Duur – premie – wijzigingen van verzekeringsvoorwaarden en premie

Art. 15. Duur van de overeenkomst

§ 1. Maximumduur
§ 2. Stilzwijgende verlenging
§ 3. Korte termijn

Art. 16. De betaling van de premie

Art. 17. Het verzekeringsbewijs

Art. 18. Niet betaling van de premie

§ 1. Ingebrekestelling
§ 2. Schorsing van de dekking
§ 3. Verhaal van de verzekeraar
§ 4. Opzegging van de overeenkomst

Art. 19. Wijziging van de premie
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Art. 20. Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden

Art. 21. Faillissement van de verzekeringnemer

§ 1. Behoud van de overeenkomst
§ 2. Opzegging van de overeenkomst

Art. 22. Overlijden van de verzekeringnemer

§ 1. Behoud van de overeenkomst
§ 2. Opzegging van de overeenkomst

Afdeling 5 : Schorsing van de overeenkomst

Art. 23. Tegenstelbaarheid van de schorsing

Art. 24. Wederinverkeerstelling van het omschreven motorrijtuig

Art. 25. In verkeerstelling van enig ander motorrijtuig

Afdeling 6 : Einde van de overeenkomst

Art. 26. Opzeggingsmodaliteiten

§ 1. Opzeggingswijze
§ 2. Uitwerking van de opzegging
§ 3. Premiekrediet

Art. 27. Opzeggingsmogelijkheden voor de verzekeringnemer

§ 1. Voor de aanvang van de overeenkomst
§ 2. Op het einde van elke verzekeringsperiode
§ 3. Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en van de premie
§ 4. Na schadegeval
§ 5. Wijziging van verzekeraar
§ 6. Stopzetting van de activiteiten van de verzekeraar
§ 7. Vermindering van risico
§ 8. Opvordering door de overheid
§ 9. Vervanging van motorrijtuig of wederinwerkingstelling van de geschorste overeenkomst
§ 10. Combinatiepolis

Art. 28. Opzegging door de curator

Art. 29. Opzegging door de erfgenamen of legataris
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Art. 30. Opzeggingsmogelijkheden voor de verzekeraar

§ 1. Voor de aanvang van de overeenkomst
§ 2. Op het einde van elke verzekeringsperiode
§ 3. In geval van niet-betaling van de premie
§ 4. Na schadegeval
§ 5. Verzwijging, onjuiste mededeling en verzwaring van het risico
§ 6. Technische eisen van het motorrijtuig
§ 7. Nieuwe wettelijke bepalingen
§ 8. Opvordering door de overheid
§ 9. Faillissement van de verzekeringnemer
§ 10. Overlijden van de verzekeringnemer
§ 11. Vervanging van motorrijtuig of wederinwerkingstelling van de geschorste overeenkomst

Art. 31. Einde van de overeenkomst na schorsing

Hoofdstuk III : Schadegeval

Art. 32. Aangifte van een schadegeval

§ 1. Termijn van aangifte
§ 2. Inhoud van de aangifte
§ 3. Bijkomende meldingen

Art. 33. Erkenning van aansprakelijkheid door de verzekerde

Art. 34. Prestatie van de verzekeraar bij schade

§ 1. Schadevergoeding
§ 2. Vergoedingsgrenzen
§ 3. Leiding van het geschil
§ 4. Vrijwaring van de rechten van de verzekerde
§ 5. Mededeling van de schadeafhandeling
§ 6. Indeplaatsstelling

Art. 35. Strafrechtelijke vervolging

§ 1. Verdedigingsmiddelen
§ 2. Rechtsmiddelen na veroordeling
§ 3. Boetes, minnelijke schikkingen en kosten

Hoofdstuk IV : Attest over het schadeverloop

Art. 36. Verplichting van de verzekeraar
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Hoofdstuk V : Mededelingen

Art. 37. Bestemmeling van de mededelingen

§ 1. De verzekeraar
§ 2. De verzekeringnemer

TITEL II : Bepalingen van toepassing op de waarborg wettelijke burgerrechtelijke
aansprakelijkheid

Hoofdstuk I : De waarborg

Art. 38. Voorwerp van de verzekering

Art. 39. Territoriale dekking

Art. 40. Schadegeval in het buitenland

Art. 41. Verzekerde personen

Art. 42. Uitgesloten personen

Art. 43. Van vergoeding uitgesloten schade

§ 1. Het verzekerde motorrijtuig
§ 2. De vervoerde goederen
§ 3. Schade door vervoerde goederen
§ 4. Vergunde wedstrijden
§ 5. Kernenergie
§ 6. Diefstal van het verzekerde motorrijtuig

Hoofdstuk II : Het recht van verhaal van de verzekeraar

Art. 44. Bepaling van de bedragen die kunnen verhaald worden

Art. 45. Verhaal op de verzekeringnemer

Art. 46. Verhaal op de verzekerde

Art. 47. Verhaal op de verzekeringnemer en de verzekerde

§ 1. Verhaal met oorzakelijk verband
§ 2. Verhaal zonder oorzakelijk verband
§ 3. Aanvechten van het verhaal

Art. 48. Verhaal op de dader of de burgerrechtelijk aansprakelijke

Art. 49. Toepassing van een vrijstelling
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TITEL III : Bepalingen van toepassing op de vergoeding van bepaalde slachtoffers van
verkeersongevallen

Hoofdstuk I : De vergoedingsplicht

Art. 50. Wettelijke basis

Art. 51. Territoriale afbakening van de vergoedingsplicht

Art. 52. Van vergoeding uitgesloten schade

§ 1. Vergunde wedstrijden
§ 2. Kernenergie
§ 3. Diefstal van het verzekerde motorrijtuig

Hoofdstuk II : Het recht van verhaal van de verzekeraar

Art. 53. Verhaal op de verzekeringnemer

TITEL IV : Bepalingen van toepassing op de bijkomende waarborgen

Hoofdstuk I : De waarborgen

Art. 54. Tijdelijk vervangingsmotorrijtuig

§ 1. Toepassingsgebied
§ 2. Verzekerde personen
§ 3. Inwerkingtreding en duur van de dekking
§ 4. Dekkingsuitbreiding bij verhaal

Art. 55. Slepen van een motorrijtuig

Art. 56. Reinigen en herstellen van de binnenbekleding van het verzekerde motorrijtuig

Art. 57. Borgstelling

§ 1. Eis van de buitenlandse overheid
§ 2. Borgsom betaald door de verzekerde
§ 3. Einde van de borgstelling
§ 4. Verbeurdverklaring

Art. 58. Territoriale dekking

Art. 59. Schadegeval in het buitenland

Art. 60. Uitsluitingen

Hoofdstuk II : Het recht van verhaal van de verzekeraar

Art. 61. Verhaal en vrijstelling
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Hoofdstuk III : Bepaling van toepassing op de vergoeding van bepaalde slachtoffers van
verkeersongevallen

Art. 62. Tijdelijk vervangingsmotorrijtuig


