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Bescherming van bestuurders en passagiers van voertuigen van Europcar 
Algemene Voorwaarden die gelden als Informatiebericht 

 EUROPCAR "SPAI"  

 
CONTRACT AXA CORPORATE SOLUTIONS N° XFR0078449GP 

ONDERSCHREVEN DOOR EUROPCAR INTERNATIONAL  
Handelend zowel voor eigen rekening als voor rekening van haar dochterondernemingen die opgesomd staan  

in de Bijzondere Voorwaarden 
 
TITEL I – ALGEMENE BEP ALINGEN 

HOOFDSTUK 1 - DEFINITIES 
 

Elke term met een hoofdletter die gebruikt wordt in dit 
document heeft de volgende betekenis: 
 

ONGEVAL 
Elke niet opzettelijke aanval op het lichaam waarvan de 
Verzekerde slachtoffer is en die te wijten is aan een 
plotse en onverwachte actie met een externe oorzaak. 
Worden met een Ongeval gelijkgesteld : 
- Infecties die rechtstreeks veroorzaakt zijn door een 

gewaarborgd Ongeval. 
- Vergiftigingen en lichamelijke letsels die te wijten zijn 

aan het onopzettelijk innemen van giftige of 
corrosieve stoffen. 

- Verstikking die te wijten is aan het onvoorzien 
optreden van gassen of dampen, verdrinking. 

- Bevriezingen, hitte- of zonneslagen alsook 
bewusteloosheid en uitputting tengevolge van 
schipbreuk, noodlanding, instortingen, lawines en 
overstromingen. 

- Lichamelijke letsels als gevolg van een terroristische 
of sabotagedaad, een aanslag of een aanranding 
waarvan de Verzekerde het slachtoffer zou zijn, 
tenzij bewezen wordt dat hij actief als dader of 
aanstichter zou hebben deelgenomen aan deze 
Gebeurtenissen. 

 
VERKEERSONGEVAL 
Een Ongeval dat zich heeft voorgedaan in een straat, op 
een weg of op een autosnelweg, en meer algemeen op 
elke plaats waar gemotoriseerd verkeer toegelaten is en 
waarbij een bestuurder, een passagier, een voetganger 
of een voertuig betrokken is. 
 
VERZEKERDE(N) 
De Huurder van het gehuurde voertuig en, algemeen 
beschouwd, elke persoon die het voertuig bestuurt met 
de toestemming van de huurder en van de 
Onderschrijver, alsook de andere inzittenden die gratis 
vervoerd worden. 
- De Huurder dient de persoon te zijn die door het 

afsluiten van een huurcontract een voertuig heeft 
gehuurd bij de Onderschrijver. 

- Het gehuurde voertuig is een landvoertuig met een 
motor dat voor korte termijn te huur wordt 
aangeboden door de Onderschrijver. 

Er wordt gepreciseerd dat deze voertuigen eveneens: 
- het voorwerp kunnen uitmaken van verlies en/of 

beweging binnen het netwerk, 
- gebruikt kunnen worden buiten verhuur, ongeacht 

of het gaat om dienstvoertuigen, 
- het gebruik ervan bijgevolg gelijkgesteld kan 

worden met dat van de verhuur op korte termijn. 
 

VERZEKERAAR 
AXA Corporate Solutions Assurance 
4, Rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 09, France 
Société Anonyme de droit français, régie par le code 
des Assurances au capital de 190 069 080 € 
399 227 354 RCS Paris TVA intracommunautaire  
n° FR 85 399 227 354 
Opérations d’assurance et de réassurance exonérées 
de TVA – art 261-C cgi 
 
BAGAGE 
Onder bagage wordt verstaan de reistassen, de koffers 
alsook de persoonlijke eigendommen of voorwerpen 
van de Verzekerde die deze bevatten. Worden 
gelijkgesteld met persoonlijke eigendommen, de 
waardevolle voorwerpen waarvan de prijs hoger is dan 
of gelijk is aan vijfhonderd euro (€ 500)  alsook de 
juwelen (fijne en cultuurparels, edelstenen en 
halfedelstenen) en de artikelen in bont die aan de 
Verzekerde toebehoren. Worden gelijkgesteld met 
bagage, draagbare computers, elektronische agenda's, 
audiovisueel materiaal, fototoestellen, videotoestellen 
of HIFI-apparatuur die aan de Verzekerde of aan de 
Onderschrijver toebehoren. 
 
BEGUNSTIGDE(N) 
De persoon die in geval van Overlijden als gevolg van 
een Schadegeval de schadevergoedingen ontvangt van 
de Verzekeraar die voorzien zijn door het Contract. De 
Begunstigde is in dalende volgorde van belangrijkheid: 
- zijn overlevende, niet bij definitief vonnis 

echtgescheiden of van tabel en bed gescheiden 
Partner of waarvan het burgerlijk solidariteitspact 
van kracht is op de datum van het Overlijden. 

- bij ontstentenis, zijn geboren of nog niet geboren 
kinderen, kinderen die nog in leven zijn of 
vertegenwoordigd zijn in gelijke delen, alsook de 
kinderen die geadopteerd zijn door de overleden 
Verzekerde. 
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- bij ontstentenis, zijn erfgenamen in gelijke delen, met 
uitsluiting van de Staat. 

 
STOPZETTING VAN DE WAARBORGEN 
In alle gevallen houden de waarborgen voor elke 
Verzekerde op te bestaan op de datum van opzegging 
van het Contract. 
 
PARTNER 
Onder Partner moet worden verstaan: 
- De persoon die door middel van huwelijksbanden 

verbonden is met de Verzekerde en die niet bij 
gerechtelijk vonnis gescheiden is. 

- De samenwonende: het gaat om de persoon die als 
man en vrouw samenleeft met de Verzekerde, 
binnen dezelfde belangengemeenschap als een 
gehuwd koppel en die een samenwonings- of 
samenlevingsattest kan voorleggen. 

- De persoon die samen met de Verzekerde een 
Burgerlijk Solidariteitspact heeft ondertekend. 

 
CONSOLIDATIE 
Ogenblik waarop de gezondheidstoestand zich 
permanent stabiliseert zonder dat deze een gevoelige 
wijziging ondergaat als gevolg van welke behandeling 
dan ook. 
 
PREMIE 
Som die door de Onderschrijver betaald wordt in ruil voor 
de waarborgen die verleend worden door de 
Verzekeraar. 
 
DATUM VAN INWERKINGTREDING 
Datum vanaf welke de waarborgen van het Contract van 
kracht worden. 
 
OVERLIJDEN 
Het overlijden van de Verzekerde naar aanleiding van 
een Ongeval en waarbij dit overlijden plaatsvindt ten 
laatste binnen de drie (3) jaar volgend op de datum van 
het Ongeval. 
 
VERVAL 
Derving van het recht op de waarborg die voorzien wordt 
door onderhavig Contract als gevolg van het niet naleven 
door de Onderschrijver of door de Verzekerde van de 
verplichtingen die hen zijn opgelegd. 
 
HOOFDVERVALDATUM 
Datum waarop zowel de Onderschrijver als de 
Verzekerde het Contract kan opzeggen, mits het in acht 
nemen van een vooropzeg van twee maanden. 
 
KINDEREN TEN LASTE 
De wettige, natuurlijke, erkende of geadopteerde 
kinderen worden beschouwd als zijnde ten laste, maar 
enkel in de hieronder opgesomde gevallen : 
- Wanneer ze jonger zijn dan eenentwintig jaar op de 

datum van het Schadegeval. 

- Wanneer ze ouder zijn dan eenentwintig en jonger 
dan vijfentwintig op de datum van het Schadegeval 
en op voorwaarde dat ze hun studies verder zetten 
(schoolattest verplicht). De inkomsten of 
vergoedingen die jaarlijks eventueel geïnd worden 
door hen moeten lager zijn dan het minimaal 
belastbare bedrag uit hoofde van de 
inkomstenbelasting voor natuurlijke personen. 

- Wanneer ze een handicap hebben en niet in staat 
zijn zelf in hun behoeften te voorzien, ongeacht hun 
leeftijd. 

- Wanneer ze levensvatbaar geboren worden binnen 
de driehonderd dagen volgend op de datum van 
het Ongeval dat geleid heeft tot het Overlijden van 
de Verzekerde. 

 
UITSLUITING 
Wat niet gewaarborgd is door het Contract. 
 
FRANCHISE 
Het betreft ofwel : 
- een bedrag dat forfaitair wordt vastgelegd door de 

Verzekeraar en dat ten laste blijft van de 
Onderschrijver of de Verzekerde in geval er een 
vergoeding wordt uitgekeerd. 

- een percentage waarboven de 
schadevergoedingen worden toegekend. 

- een aantal dagen of maanden na het verstrijken 
waarvan de schadevergoedingen worden 
toegekend. 

 
VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE BLIJVENDE 
INVALIDITEIT 
Definitieve, volledige of gedeeltelijke vermindering van 
Bepaalde fysieke, intellectuele en/of 
psychosensorische functies van een Verzekerde 
tengevolge van een Ongeval. 
 
ZIEKTE 
Elke consequente en gestabiliseerde wijziging van de 
gezondheidstoestand zoals die wordt vastgesteld door 
een bevoegde medische autoriteit. 
 
UITKERINGSPERIODE 
Maximale periode tijdens welke de Verzekeraar de 
uitkeringen stort. 
 
SCHADEGEVAL 
Het zich voordoen van een Verkeersongeval dat 
aanleiding geeft tot de toepassing van de waarborgen 
van het Contract. Alle schade die toe te schrijven is 
aan eenzelfde initiële oorzaak vormt één enkel en 
zelfde Schadegeval . 
 
ONDERSCHRIJVER 
Europcar International - 2 rue René Caudron – Bat OP 
78960 Voisin le Bretonneux – France 
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TERRITORIALITEIT 
Landen die vermeld staan op de groene kaart van het 
voertuig van de Onderschrijver. 
 
HOOFDSTUK 2 - TOEPASSINGSGEBIED VAN DE 
WAARBORGEN  
De waarborgen van onderhavig contract gelden voor alle 
verzekerbare personen die uitsluitend als bestuurder of 
als passagier omwille van professionele en/of 
persoonlijke redenen tijdens een reis plaats hebben 
genomen aan boord van landvoertuigen en die houder 
zijn van een rijbewijs. 
- De waarborgen zijn verworven binnen de territoriale 

limieten die voorzien zijn door de groene kaart van 
de voertuigen met betrekking tot de landen waar de 
groene kaart niet ongeldig is verklaard 

- Ze gelden gedurende de volledige 
geldigheidsperiode van het huurcontract, wanneer 
de Verzekerde: 
- een plaats inneemt in het voertuig, in of uit het 
voertuig stapt, meewerkt aan het in gang duwen of 
aan het herstellen van het voertuig op de weg, 
- vrijwillig zijn bijstand verleent na een 
verkeersongeval. 

 
De geldigheidsduur van de waarborgen stemt overeen 
met de data die vermeld staan op uw huurfactuur van het 
voertuig met een maximum van 120 opeenvolgende 
dagen. 
 
Er wordt verduidelijkt dat de waarborg Bagage eveneens 
toegekend wordt uit hoofde van het contract, maar enkel 
voor de bagage die zich in het gehuurde voertuig 
bevindt. 
 
TITEL II – AARD EN BEDRAG VAN DE WAARBORGEN 

Er wordt voor de toepassing van de bepalingen, 
verplichtingen en uitsluitingen van onderhavig 
document enkel rekening gehouden met de 
waarborgen die specifiek vermeld staan in het 
Overzicht van de Waarborgen dat geldt als 
Informatiebericht. 
 
A. OVERLIJDENSGARANTIE NAAR AANLEIDING VAN 
EEN ONGEVAL:  
Wanneer een Verzekerde het slachtoffer is van een 
Ongeval en aan de gevolgen ervan overlijdt binnen de 
vierentwintig maanden nadat het Ongeval zich heeft 
voorgedaan, keert de Verzekeraar aan de Begunstigde 
het bedrag uit dat vermeld staat in de Tabel van de 
Waarborgbedragen. 
 
VERDWIJNING 
Wanneer het lichaam van de Verzekerde niet wordt 
teruggevonden na de verdwijning of de vernietiging van 
het transportmiddel waarin hij reisde, wordt er van 
uitgegaan dat hij is overleden na het verstrijken van een 
temrijn van één jaar vanaf de dag van het Ongeval. 

 
De waarborg is verworven mits voorlegging van 
een vonnis houdende verklaring van overlijden . 
Indien na de uitkering van het kapitaal aan de 
Begunstigde op welk moment dan ook evenwel wordt 
bewezen dat de Verzekerde nog steeds in leven is, 
dient het bedrag dat werd uitgekeerd uit hoofde van het 
vermoedelijk overlijden in zijn geheel en samen met de 
interesten tegen de wettelijke rentevoet door de 
Begunstigde te worden teruggegeven aan de 
Verzekeraar, waarbij de Verzekerde borg staat voor 
deze teruggave. 
 
B. WAARBORG VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE 
BLIJVENDE INVALIDITEIT NAAR AANLEIDING VAN 
EEN ONGEVAL:  
Wanneer een Verzekerde het slachtoffer is van een 
Ongeval en er wordt vastgesteld dat hij aan de 
gevolgen ervan volledig of gedeeltelijk invalide blijft, 
keert de Verzekeraar aan de Verzekerde het bedrag uit 
dat bekomen wordt door het bedrag dat vermeld staat 
in de Tabel van de Waarborgbedragen te 
vermenigvuldigen met de graad van invaliditeit zoals 
die gedefinieerd staat in de Handleiding Europese 
schaal ter bepaling van de graad van lichamelijke 
en geestelijke invaliditeit . 
 
De vergoeding wordt geëvalueerd op de 
Consolidatiedatum. De graad van invaliditeit wordt 
bepaald zodra de toestand van de Verzekerde is 
geconsolideerd en uiterlijk na het verstrijken van een 
termijn van drie jaar vanaf de datum van het Ongeval. 
 
Voor de invaliditeitsgevallen die niet voorzien zijn in de 
schaal, wordt de graad bepaald door de ernst ervan te 
vergelijken met de gevallen die opgesomd staan in 
voornoemde schaal. 
 
De graad van invaliditeit wordt vastgelegd zonder 
rekening te houden met enige professionele, 
sociale of familiale activiteit. 
 
Het anatomisch verlies van ledematen of organen 
waarvan de functie reeds verloren was vóór het 
Ongeval kan geen aanleiding geven tot 
schadevergoeding. 
Letsels aan ledematen of organen die reeds gebrekkig 
waren vóór het Ongeval worden slechts vergoed 
volgens het verschil in hun toestand vóór en na het 
Ongeval. 
De schatting van de letsels aan een lidmaat of orgaan 
mag niet beïnvloed worden door de reeds bestaande 
gebrekkige toestand van een ander lidmaat of orgaan. 
Indien meerdere ledematen of organen getroffen zijn 
door hetzelfde Ongeval, zullen de invaliditeitsgraden 
gecumuleerd worden zonder honderd procent  te 
overschrijden. 
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In geval van Overlijden naar aanleiding van een 
Ongeval met definitieve Consolidatie van de 
Invaliditeit, wordt het kapitaal voorzien bij Overl ijden 
uitgekeerd, na aftrek van desommen die eventueel 
voorgeschoten werden uit hoofde van de Invaliditeit . 
 
De waarborgen "Overlijden naar aanleiding van een 
Ongeval" en "Volledige of gedeeltelijke blijvende 
invaliditeit naar aanleiding van een Ongeval" worde n 
niet gecumuleerd wanneer zij voortvloeien uit 
eenzelfde Schadegeval. 
 
Waarborglimieten Dragen van de veiligheidsgordel : 
indien kan worden bewezen dat op het ogenblik van 
het Ongeval de veiligheidsgordel niet werd 
gedragen, dan worden de schadevergoedingen 
voor Overlijden, Invaliditeit, zoals die hierboven 
staan gedefinieerd, verminderd met  drieëndertig 
procent (33%).  
 

C. MEDISCHE KOSTEN IN GEVAL VAN ONGEVAL: 
Deze waarborg is verworven binnen de limiet van 
tienduizend euro (€ 10.000)  per schadegeval en per 
Verzekerde (voor elk van de inzittenden van het 
voertuig, inclusief de bestuurder) in geval van een 
Ongeval en omvat de kosten naar aanleiding van een 
ziekenhuisopname, alsook alle kosten voor 
raadpleging, de farmaceutische kosten, de kosten voor 
radiografieën en medische analyses, na aftrek  van de 
terugbetalingen waarvan de Verzekerde heeft kunnen 
genieten voor hetzelfde risico door de Sociale 
Zekerheid of elk ander voorzieningsinstelling. 
 
Al deze kosten moeten exclusief voorgeschreven zijn 
door een behandelend arts die wettelijk gemachtigd is 
zijn functie uit te oefenen en die houder is van de 
diploma's die vereist zijn in het land waar hij zijn praktijk 
uitoefent. 
 
De medische kosten worden aan de Verzekerde 
terugbetaald na ontvangst door de Verzekeraar van alle 
bewijsstukken. 
 
De kosten voor tandheelkundige zorgen naar aanleiding 
van een gewaarborgd Ongeval zijn beperkt tot 
driehonderd euro (€300) per tand met een maximum 
per schadegeval van tweeduizendvijfhonderd euro (€ 
2.500). 
 
De kosten voor oog-, tand- en hoorprotheses naar 
aanleiding van een gewaarborgd ongeval, zijn beperkt 
tot vijfhonderd euro (€ 500) per prothese.  

 
Waarborglimieten dragen van de veiligheidsgordel: 
Indien kan worden bewezen dat op het ogenblik van 
het Ongeval de veiligheidsgordel niet werd 
gedragen, dan worden de schadevergoedingen 
voor Medische Kosten, zoals die hierboven staan 
gedefinieerd, verminderd met drieëndertig procent 
(33%). 

 
Specifieke uitsluitingen voor de waarborg 
Medische Kosten naar aanleiding van een Ongeval: 
Naast de algemene uitsluitingen van de Algemene 
Voorwaarden, zijn eveneens ui tgesloten: 
- De kosten voor functionele protheses en/of kosten 
naar aanleiding van een ziekte. 
- De kosten voor tandheelkundige zorgen waarvan de 
oorsprong geen verband houdt met het Ongeval. 
- De oogheelkundige zorgen waarvan de oorsprong 
geen verband houdt met het Ongeval.  
- De kosten voor een thermale kuur en voor een 
verblijf in een rust hu is. 
- De reva lida tiekoste n. 
- De kosten naar aanleiding van een Ongeval of 
een ziekte waarvan de eerste vaststelling 
plaatsvindt vóór de effectieve datum van de 
verhuur door de Verzekerde van het voertuig van 
de Onderschrijver. 
- De kosten met betrekking tot de bevalling of de 
zwangerschap 
- De kosten met betrekking tot een behandeling die 
is voorgeschreven vóór de effectieve datum van de 
verhuur door de Verzekerde van het voertuig van 
de Onderschrijver. 
 
D. BAGAGE: 
De Maatschappij waarborgt, per Verzekerde en ten 
belope van vijfduizend euro (€ 5.000)  en na aftrek van 
een franchise van honderd euro (€ 100 ), toegepast 
per geval en per Verzekerde: de beschadiging, de 
diefstal en de volledige of gedeeltelijke beschadiging 
van de Bagage van de Verzekerde zoals hieronder 
gedefinieerd. 
 
1) Voorwerp van de waarborg:  
De Verzekeraar waarborgt: 
- De beschadiging. 
- De diefstal via inbraak, agressie of ernstige 
geweldpleging. 
- De volledige of gedeeltelijke vernietiging. 
- De diefstal en de vernietiging van persoonlijke 
eigendommen of voorwerpen die achtergelaten waren 
in de koffer van een geparkeerd voertuig tussen zeven 
en tweeëntwintig uur , met gewelddadige inbraak. 
De waarborg van de Verzekeraar is enkel verworven 
wanneer: 
- de beschadiging en de vernietiging het resultaat is 
van een rampzalige gebeurtenis, zoals een 
autoverkeersongeval, een brand, een overstroming, 
een instorting of een terroristische daad. 
- de diefstal het voorwerp uitmaakt van een klacht bij 
de lokale autoriteiten en op voorwaarde dat de 
Verzekerde het origineel van de aangifte overmaakt 
aan de Verzekeraar. 
- de diefstal van de persoonlijke eigendommen of 
voorwerpen die achtergelaten zijn in de koffer van het 
voertuig enkel gedekt is op voorwaarde dat ze niet 
zichtbaar waren en mits voorlegging aan de 
Verzekeraar van de aangifte van de klacht. 
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2) Limiet van de waarborg: 
- De waarborg voor de bagage en de persoonlijke 
eigendommen of voorwerpen van de Verzekerde geldt 
binnen de limiet van vijfduizend euro (€ 5.000).  
- De waarborg voor waardevolle voorwerpen, juwelen en 
artikelen in bont geldt binnen de limiet van dertig 
procent (30%)  van het bedrag dat vergoed wordt uit 
hoofde van de waarborg "bagage". 
- De waarborg voor informaticamateriaal dat toebehoort 
aan de Verzekerde of aan de Onderschrijver geldt 
binnen de limiet van drieduizend euro (€ 3.000) . 
 
Specifieke uitsluitingen voor de waarborg 
"Bagage/Persoonlijke Eigendommen of 
Voorwerpen": 
 Naast de algemene uitsluitingen van de Algemene 
Voorwaarden, zijn eveneens uitgesloten: 
- De tand-, oog- en andere protheses, brillen, 
contactlenzen. 
- Contanten, persoonlijke papieren, commerciële 
documenten, administratieve documenten, 
reischeques, kredietkaarten, vliegtuigtickets, 
vervoerbewijzen en "vouchers". 
- Schade die veroorzaakt wordt door normale 
slijtage, defect eigen aan de bagage. Schade die 
veroorzaakt wordt door mijten of ongedierte of door  
een reinigings- 
, herstel- of restauratieprocedé, door een slechte 
behandeling van de bagage door de Verzekerde. 
- De schade die het resultaat is van 
verbeurdverklaring, inbeslagname of vernietiging op  
last van een administratieve autoriteit. 
- De bagage of persoonlijke eigendommen of 
voorwerpen die in een geparkeerd voertuig werden 
achtergelaten tussen tweeëntwintig en zes uur. 
- Gevallen van diefstal die gepleegd zijn terwijl d e 
deuren, vensters en koffer van het voertuig niet 
volledig afgesloten waren. 
- Gevallen van diefstal van verzekerde goederen die  
zich in de cockpit van voertuigen met een open dak 
of cabriolets. 
- De verzekerde goederen die zich in de koffers van  
voornoemde voertuigen bevinden zijn evenwel 
gewaarborgd, op voorwaarde dat voornoemde 
koffer met de sleutel was afgesloten en deze van 
binnenin het voertuig ontoegankelijk was. 
- Achteruitgang, diefstal, vernietiging van bagage / 
Persoonlijke bezittingen en objecten die zich buite n 
het gehuurde voertuig. 
- De ongevallen van rokers alsook de schade die 
veroorzaakt wordt aan voorwerpen die in een haard 
zijn gevallen of gegooid. 
- Waardevolle voorwerpen, juwelen en artikelen in 
bont die achtergelaten zijn in een geparkeerd 
voertuig, en dit ongeacht het uur. 
- Sleutels en elk ander ermee gelijkgesteld voorwer p 
(bijvoorbeeld: magnetische kaarten of badges). 
- Elke bagage of elk persoonlijk voorwerp dat 
zonder toezicht is achtergelaten door de 
Verzekerde. 

- Draagbare telefoons. 
 
Specifieke uitsluitingen voor informaticamateriaal:  
 Naast de uitsluitingen van het contract, geven de 
volgende geen aanleiding tot enige 
schadevergoeding: 
- De kosten voor de wedersamenstelling van de 
media. 
- De extra exploitatiekosten. 
- De schade die ten laste genomen wordt door de 
waarborg van de constructeur. 
- Draagbaar informaticamateriaal en al hun 
toebehoren wanneer deze zijn achtergelaten in een 
geparkeerd voertuig, en dit ongeacht het uur. 
 
Algemene uitsluitingen voor de Persoonlijke 
bagage en het professioneel informaticamateriaal: 
- De kosten die kunnen worden vergoed door een 
ander verzekeringscontract of diegene die het 
voorwerp uitmaken van een vergoeding die is 
toegekend ofwel aan de Verzekerde ofwel aan de 
Onderschrijver. 
 
3) Bepaling van de vergoeding voor waardevolle 
voorwerpen, juwelen en artikelen in bont: 
De vergoeding wordt berekend op basis van de 
nieuwvervangingswaarde op de dag van het 
schadegeval maar is beperkt tot dertig procent (30%) 
van het bedrag dat wordt vergoed uit hoofde van de 
waarborg "Bagage". 
Er wordt geen rekening gehouden met de persoonlijke 
liefhebberswaarde. 
 
4) Berekening van de vergoeding voor 
informaticamateriaal en waardevolle voorwerpen: 
De vergoeding zowel voor informaticamateriaal als 
waardevolle voorwerpen wordt berekend: 
- In geval van gedeeltelijk schadegeval: ten belope van 
de noodzakelijke herstellingskosten, zonder de 
nieuwvervangingswaarde op de dag van het 
schadegeval te overschrijden, na aftrek van de volgens 
een expert geschatte slijtage en van de 
reddingswaarde met een maximum van duizend euro 
(€ 1.000). 
- In geval van volledig schadegeval: ten belope van de 
nieuwvervangingswaarde op de dag van het 
schadegeval na aftrek van de volgens een expert 
geschatte slijtage en van de reddingswaarde met een 
maximum van duizend euro (€ 1.000) 
 
Slijtag: 
- Tien procent (10%)  per jaar gedurende de eerste vijf 
jaar, 
- Twintig procent (20%)  per jaar voor de volgende 
jaren. 
In alle gevallen moet de Verzekerde de (initiële of 
vervangende) aankoopfacturen van het materiaal 
voorleggen. 
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5) Bepaling van de vergoeding voor andere bagage, 
persoonlijke eigendommen of voorwerpen van de 
Verzekerde dan diegene die vermeld staan in 
bovenstaande punten: 
- Het eerste jaar volgend op de aankoop wordt de 
terugbetaling berekend ten belope van vij fenzeven tig 
procent (75%) van de aankoopprijs. 
- Vanaf het tweede jaar volgend op de aankoop wordt de 
terugbetaling verminderd met tien procent (10%) per 
jaar. 
 
E. GEWAARBORGDE COLLECTIEVE GEBEURTENIS 
 
In geval de waarborg zou gelden voor meerdere 
Verzekerden die het slachtoffer zijn van eenzelfde 
Ongeval dat veroorzaakt is door eenzelfde gebeurtenis, 
zal de Verzekeraar beperkt zijn tot het betalen van de 
vergoedingen die verschuldigd zijn voor het maximum 
aantal plaatsen dat regelmatig voorzien is volgens de 
specificaties van de constructeur van het gehuurde 
voertuig. 
In geval van overschrijding zal de totale vergoeding 
verhoudingsgewijs verdeeld worden over alle inzittenden 
van voornoemd voertuig en evenredig betaald in functie 
van het gewaarborgd kapitaal voor elk van hen. Er wordt 
gepreciseerd dat voor de berekening van het aantal 
inzittenden geen rekening wordt gehouden met kinderen 
jonger dan 4 jaar en worden kinderen tussen de leeftijd 
van 4 en 10 jaar meegerekend voor een halve plaats. 
 
TITEL III – UITSLUITINGEN 

ALGEMENE UITSLUITINGEN VOOR ALLE 
WAARBORGEN  
Zijn uitgesloten, de Schadegevallen: 
- die opzettelijk door de Verzekerde zijn veroorzaa kt. 
- die veroorzaakt zijn door een Ziekte. 
- die te wijten zijn aan het besturen van elk type 
voertuig zonder dat men in het bezit is van een 
geldig rijbewijs om het voertuig in kwestie te moge n 
besturen. 
- die te wijten zijn aan het besturen van elk type 
voertuig in staat van dronkenschap wanneer het 
alcoholpercentage in het bloed gelijk is aan of hog er 
is dan datgene dat wettelijk toegelaten is in het l and 
waar het Ongeval heeft plaatsgevonden. 
- die te wijten zijn aan het gebruik door de 
Verzekerde van drugs, verdovende of 
kalmeringsmiddelen die niet medisch 
voorgeschreven zijn of die te wijten zijn aan het 
besturen van elk type voertuig wanneer de 
Verzekerde onder de invloed is van deze medisch 
voorgeschreven drugs, verdovende of 
kalmeringsmiddelen terwijl het medisch attest het 
besturen van elk type voertuig verbiedt. 
- die veroorzaakt zijn door de bewuste of onbewuste  
zelfdoding of de poging tot zelfdoding of de 
zelfverminking van de Verzekerde. 
- die voortvloeien uit het deelnemen door de 
Verzekerde aan weddenschappen van welke aard 

dan ook (behalve sportwedstrijden die toegelaten 
zijn in het kader van federaties), aan vechtpartije n 
(behalve in geval van wettige zelfverdediging) of 
aan misdrijven of delicten. 
- die voortvloeien uit het beoefenen van een sport 
als professional alsook uit de deelname, zelfs als 
amateur, aan motorfietswedstrijden. 
 
Zijn eveneens uitgesloten, de Schadegevallen: 
- die zich hebben voorgedaan naar aanleiding van 
een Ongeval wanneer de aan de Verzekerde 
toegebrachte infecties voortvloeien uit de 
menselijke tussenkomst na een gewaarborgd 
Ongeval. 
- wanneer een medisch ongeval dat zich heeft 
voorgedaan tijdens de behandeling van een 
gewaarborgd Ongeval aan de oorsprong ligt van 
het Ongeval. 
 
 
TITEL IV- AANGIFTE, NOODZAKELIJKE DOCUMENTEN 
EN TERUGBETALING VAN SCHADEGEVALLEN 

 

HOOFDSTUK 1 – VERVAL VAN RECHTEN 
 

ALGEMEEN VERVAL VAN RECHTEN VOOR ALLE 
WAARBORGEN 
- Er is geen enkele schadevergoeding 

verschuldigd voor enig Schadegeval dat aan de 
Verzekeraar wordt aangegeven meer dan vijf 
dagen nadat het zich heeft voorgedaan 
wanneer deze vertraging welke schade dan ook 
berokkent aan de Verzekeraar. 

- De Onderschrijver of de Verzekerde die 
opzettelijk valse inlichtingen verschaft of valse 
of vervalste documenten gebruikt met het 
oogmerk om de Verzekeraar te misleiden, 
verliest elk recht op de waarborg voor het 
Schadegeval in kwestie. 

- Alle maatregelen dienen onverwijld te worden 
genomen teneinde de gevolgen van het 
Schadegeval te beperken en het herstel van de 
Verzekerde te bespoedigen. De Verzekerde 
dient zich te onderwerpen aan de medische 
behandelingen die zich opdringen gezien zijn 
toestand. De Verzekerde verliest elk recht op 
de waarborg in geval van niet-naleving van 
deze verbintenis om de omvang van het 
Schadegeval te beperken. 

- De arts van de Verzekerde moet vrij toegang 
hebben tot de Verzekerde om zijn toestand te 
kunnen vaststellen. Elke niet gerechtvaardigde 
weigering om zich aan deze controle te 
onderwerpen na een ingebrekestelling via 
aangetekend schrijven leidt tot het verval van 
rechten van de Verzekeringen. 
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HOOFDSTUK 2 – AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN 
Het aangiftedossier van het Schadegeval moet via 
aangetekend schrijven worden verstuurd naar het 
volgende adres : 
 

TSM Assistance  
c/o AXA Corporate Solutions 

Service Sinistres Assurances Europcar AXA CS 
2 cours de Rive - 1204 Genève - SUISSE 

 
Of via e-mail naar  

: europcar.axaclaimservices@tsm-assistance.com 
Phone + 41 22 819 44 58 

 
Alle medische documenten moeten onder 

vertrouwelijke omslag worden opgestuurd ter 
attentie van de arts- deskundige van de Verzekerde 

(zelfde adres als hierboven). 

 
1. VOOR ALLE WAARBORGEN 
Het nummer van het Contract XFR0078449GP dat de 
Verzekerde heeft onderschreven. 
 
Naast de bovenstaande bepalingen en de bepalingen die 
vermeld staan in de Algemene Voorwaarden, wordt 
tussen de partijen overeengekomen dat, in geval van 
een schadegeval, de Verzekerde behalve in geval van 
overmacht, het schadegeval binnen de 5 dagen moet 
aangeven bij AXA Corporate Solutions met voorlegging 
van alle noodzakelijke bewijsstukken, met name: 
 
- Een fotokopie van het huurcontract van het voertuig 

dat door de Verzekerde wordt gehuurd van de 
Onderschrijver, 

- Voor Verzekerden van categorie 2: een attest van 
deOnderschrijver waarin wordt verklaard dat de 
Verzekerde wel degelijk de "SPAI" optie had 
onderschreven vóór de datum van het schadegeval 

- Een fotokopie van het schadeformulier (wanneer het 
een ongeval of een brand betreft) of een origineel 
van de klacht die is neergelegd binnen de 48 uur 
(wanneer het een diefstal betreft) 

- Een schriftelijke verklaring waarin de 
omstandigheden van het ongeval, de naam van de 
getuigen en eventueel de identiteit van de 
verbaliserende autoriteit, wanneer een proces- 
verbaal is opgemaakt, vermeld staan, 

- Een medisch attest waarin de letsels beschreven 
staan in geval van invaliditeit, 

- De stukken waaruit de hoedanigheid als begunstigde 
blijkt in geval van overlijden, en de naam en het 
adres van de notaris die belast is met de 
erfopvolging. 

 
De Verzekerde of de Begunstigde die opzettelijk valse 
inlichtingen verschaft of valse of vervalste documenten 
gebruikt met het oogmerk om de Verzekeraar te 
misleiden, verliest elk recht op de waarborg voor het 
schadegeval in kwestie. 
 
 

Alle maatregelen dienen onverwijld te worden genomen 
teneinde de gevolgen van het schadegeval te beperken 
en het herstel van de Verzekerde te bespoedigen. De 
Verzekerde dient zich te onderwerpen aan de 
medische behandelingen die zich opdringen gezien zijn 
toestand. 
 
De arts van de Verzekerde moet vrij toegang hebben 
tot deVerzekerde om zijn toestand te kunnen 
vaststellen. 
Elke niet gerechtvaardige weigering om zich aan deze 
controle te onderwerpen na een ingebrekestelling via 
aangetekend schrijven leidt tot het verval van rechten 
van de waarborgen. 
 
Ingeval het schadegeval niet wordt aangegeven binnen 
de voornoemde termijnen, ingeval de Verzekeraar 
schade leidt tengevolge van de afwezigheid van deze 
aangifte of tengevolge van het laattijdig karakter, kan 
de schadevergoeding verminderd worden in verhouding 
tot de schade die door de Verzekeraar is geleden. 
 
2. VOOR DE WAARBORG MEDISCHE KOSTEN 
De Onderschrijver, de Verzekerde of zijn 
rechthebbenden verbinden zich ertoe alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen om de terugbetaling van deze 
kosten (in hun geheel of gedeeltelijk) te bekomen bij de 
Sociale Zekerheid of gelijkwaardige voorzorgsinstelling 
of bij elk ander aanvullend organisme voor de 
terugbetaling van de gezondheidszorgkosten of 
gelijkwaardig waarvan de Verzekerde geniet. 
 
De Verzekeraar betaalt het aanvullend gedeelte terug 
van de kosten die terugbetaald worden door de Sociale 
Zekerheid of gelijkwaardige voorzorgsinstelling en van 
elk ander aanvullend organisme voor de terugbetaling 
van de gezondheidszorgkosten of gelijkwaardig  
waarvan de Verzekerde geniet. 
 
De terugbetaling van de medische kosten gebeurt mits 
voorlegging door de Onderschrijver of de Verzekerde 
van het medisch attest, de ziektebriefjes, de 
ziekenhuisfacturen en die van de erelonen van de arts, 
de overzichten van de Sociale Zekerheid of 
gelijkwaardige voorzorgsinstelling en van elk ander 
aanvullend organisme voor de terugbetaling van de 
gezondheidszorgkosten of gelijkwaardig alsook de 
afrekeningen van de terugbetalingen die de Verzekerde 
heeft genoten. 
 
3. VOOR DE WAARBORG BAGAGE 
Deze waarborg is verworven overeenkomstig de 

volgende voorwaarden: 
- De Verzekerde dient verplicht klacht neer te leggen 

wegens verlies, beschadiging, diefstal of 
vernietiging van de Bagage bij de bevoegde lokale 
autoriteiten binnen een termijn van vierentwintig 
(24) uur volgend op de datum van het 
Schadegeval. 
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- Het origineel van de neergelegde klacht alsook een 
gedetailleerde verklaring dient aan de Verzekeraar te 
worden overgemaakt binnen een maximale termijn 
van tien (10) dagen. 

- In geval van diefstal van de Bagage uit de koffer van 
het voertuig, is de Verzekerde ertoe gehouden 
het bewijs te leveren van de inbraak (foto van de 
schade, factuur voor het herstellen van het slot). 

- De Verzekerde is ertoe gehouden aan de 
Verzekeraar alle bewijsstukken aan te leveren 
teneinde hem in staat te stellen de schade te 
controleren of te ramen (foto van de beschadigde 
Bagage, factuur), alsook elk document dat de 
Verzekeraar zich het recht voorbehoudt op te eisen. 

- In alle gevallen een brief waarin de datum en de 
plaats van de aankoop vermeld staan, alsook de 
originele factuur. 

- Wat waardevolle voorwerpen en juwelen betreft, 
dient de Verzekerde verplicht de originele facturen, 
het origineel van het waarborgattest, de notariële 
akte wanneer het bezit van deze voorwerpen het 
gevolg is van een erfenis, de schatting van een 
expert wanneer voor deze voorwerpen een schatting 
is uitgevoerd wegens het ontbreken van een factuur, 
aan de Verzekeraar over te maken. 

 
TITEL V – SPECIFIEKE BEPALINGEN 

VERGOEDINGEN VAN DE VERZEKERDEN OF DE 
BEGUNSTIGDEN 
Indien de Verzekerde of de Begunstigde (in geval van 
Overlijden of Verdwijning) gedomicilieerd is in een land 
waar de Verzekeraar niet gemachtigd is tussen te komen 
en/of een uitkering te storten en bij afwezigheid van een 
lokaal onderschreven verzekeringspolis om de 
Verzekerde te dekken, zal de Verzekeraar de 
schadevergoeding die verschuldigd is uit hoofde van de 
onderschreven waarborg(en) aan de Onderschrijver 
overmaken tegen voorafgaande kwijting, waarbij 
laatstgenoemde verantwoordelijk is voor het doorstorten 
van deze schadevergoeding aan de Verzekerde. 
 
TITEL VI – DIVERSE BEPALINGEN 

HOOFDSTUK 1 – EXPERTISE IN GEVAL ER GEEN 
OVEREENSTEMMING IS 
In geval van betwisting van medische aard stelt elke 
partij zijn arts aan om een tegensprekelijke expertise te 
organiseren. 
 
Indien deze artsen er niet in slagen tot een akkoord te 
komen, laten ze zich bijstaan door een derde arts om 
een definitief oordeel te vellen. Laatstgenoemde zal 
optreden als arbiter. 
 
Indien een van de partijen zijn arts niet aanstelt of indien 
de artsen die de partijen vertegenwoordigen niet tot 
overeenstemming komen wat betreft de keuze voor een 
derde arts, wordt de derde arts aangesteld door de 
Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de 
woonplaats van de Verzekerde. 

 
Elke partij neemt de erelonen en interventiekosten van 
de arts die zij aanstelt ten laste. De kosten voor de 
interventie van de derde arts worden half om half 
gedeeld tussen hen. 
 
Wanneer de gevolgen van het Schadegeval erger 
geworden zijn door het bestaan van een ziekte, een 
psychologische toestand of door de weigering of de 
nalatigheid van de Verzekerde om zich te onderwerpen 
aan de medische zorgen die zich opdringen gezien zijn 
toestand, wordt de schadevergoeding vastgelegd op 
basis van de gevolgen die hetzelfde Schadegeval zou 
hebben gehad bij een persoon van normale 
gezondheid, die niet invalide is en die een gepaste 
medische behandeling heeft gekregen. 
 
HOOFDSTUK 2 – VERJARING 
De verjaringstermijn van elke rechtsvordering die 
voortvloeit uit dit contract bedraagt drie jaar. 
Wat de rechtsvordering van de begunstigde betreft, 
loopt de termijn vanaf de dag waarop deze kennis heeft 
genomen van zowel het bestaan van het contract, van 
zijn hoedanigheid als begunstigde en van het zich 
voordoen van de gebeurtenis waarvan het feit afhangt 
of de verzekeringsuitkeringen in aanmerking komen. 
De regresvordering van de Verzekeraar tegen de 
Verzekerde verjaart vanaf de dag van betaling door de 
Verzekeraar, behalve in geval van fraude. 
 
HOOFDSTUK 3 – SUBROGATIE 
De Verzekeraar wordt, ten belope van de betaalde 
schadevergoedingen en van de kosten die gedragen 
worden uit hoofde van de waarborgen waar uitkeringen 
in natura aanleiding toe geven, overeenkomstig de 
bepalingen van Artikel 95 van de Wet betreffende de  
Verzekeringen van 4 april 2014 gesubrogeerd in de 
rechten en rechtsvorderingen van de Onderschrijver en 
de Verzekerden tegenover elke verantwoordelijke voor 
het Schadegeval. 
Zo ook, wanneer de prestaties geleverd in uitvoering 
van de waarborgen van het Contract volledig of 
gedeeltelijk gedekt zijn door een ander 
verzekeringscontract van een 
ziekteverzekeringsorganisme, de Sociale Zekerheid of 
elke andere instelling, wordt de Verzekeraar 
gesubrogeerd in de rechten en rechtsvorderingen van 
de Verzekerde tegenover bovengenoemde organismen 
en contracten. 
 
HOOFDSTUK 4 – KLACHT EN BEMIDDELING 
 
Klacht – Klantendienst Axa Corporate Solutions 
In geval van klacht uit hoofde van het Contract, kan de 
Verzekerde een schrijven richten naar: 
 

AXA Corporate Solutions Assurance 
Secrétariat Général - Service Réclamation Client 

4, rue Jules Lefebvre 
75009 Paris 
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Procedure in geval van klacht 
De vragen en klachten met betrekking tot deze 
verzekering kunnen ingediend worden bij de directie van 
de Maatschappij op het adres dat vermeld staat in de 
polis. 
De klachten kunnen eveneens ingediend worden bij de 
 

Le Médiateur de la FFSA 
BP 290, 75425 Paris Cedex 09 

Tel: + 33 1 45 23 40 71 - Fax: + 33 1 45 23 27 15 
 
HOOFDSTUK 5 – RECHTSGEBIED EN TOEPASSELIJK 
RECHT 
Het Contract is onderworpen aan het « Code français des 
assurances ». 
 
TITEL VII – WET INFORMATICA EN VRIJHEDEN - RECHT 
OP TOEGANG, VERBETERING EN VERZET VAN DE 
VERZEKERDE 
 
In toepassing van de Wet van 8 december 1992 (Wet tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer), wordt 
gepreciseerd dat het inzamelen van gegevens van 
persoonlijke aard verplicht is om onderhavig Contract te 
kunnen afsluiten en dat, uit hoofde hiervan, ze het 
voorwerp zullen uitmakenvan een verwerking waar de 
Verzekeraar verantwoordelijk voor is. Dit aanvaarden de 
personen waarop de gegevens betrekking hebben. 
 
Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het beheer 
van de onderschreven waarborgen in uitvoering van 
onderhavig Contract door de Verzekeraar, zijn 
prestatieverleners en partners. Onder voorbehoud van 

het feit dat de Verzekerde zich er niet vooraf heeft 
tegen verzet, kunnen deze gegevens ook gebruikt 
worden voor de commerciële acties van de 
Verzekeraar, zijn prestatieverleners en partners. 
De Verzekerde aanvaardt uitdrukkelijk dat zijn 
gegevens gebruikt worden en door de Verzekeraar 
overgemaakt worden aan de prestatieverleners en 
partners met het oog op het beheer van de 
onderschreven diensten alsook op de bijwerking van de 
ingezamelde gegevens. Deze gegevens kunnen 
eveneens meegedeeld worden aan derden teneinde te 
beantwoorden aan de wettelijke en regelgevende 
verplichtingen. 
De Verzekerde geniet van een recht op mededeling 
van zijn gegevens bij AXA Corporate Solutions, 4 Rue 
Jules Lefebvre, 75426 Paris Cedex 09, France, en van 
het recht om in voorkomend geval de correctie te eisen 
of zich te verzetten tegen het gebruik ervan voor 
prospectie- en met name commerciële doeleinden. 
 
 
 
 
 

 
 
4, Rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 09, France 
Société Anonyme de droit français, régie par le code des 
Assurances au capital de 190 069 080 € 
399 227 354 RCS Paris TVA intracommunautaire n° FR 
85 399 227 354 
Opérations d’assurance et de réassurance exonérées de TVA 
– art 261-C cgi 
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TITEL VIII – TABEL MET DE BEDRAGEN VAN DE WAARBORGEN  

 
 
 
 

 
DE WAARBORGEN "AXA CORPORATE SOLUTIONS"  

van het contract nr. XFR0078449GP "Super PAI" 
 
 
 
 
 

In afwijking op de Algemene Voorwaarden, 
 

zijn enkel de onderstaande waarborgen van toepassing op het contract: 
 

 
  

AARD VAN DE WAARBORGEN  
 

MAXIMAAL BEDRAG INCL. BTW  
 
 

A 

 
Kapitaal overlijden na ongeval 

 
 

beperkt tot de begrafeniskosten voor kinderen jonger dan 18 jaar  

 
 200.000 euro  

 
10.000 euro  

 
B 

 
Kapitaal volledige of gedeeltelijke blijvende inval iditeit na ongeval  

 
200.000 euro  

 
C 

 
Medische kosten in geval van Ongeval  

 
10.000 euro  

 
D 

 
Verlies, beschadiging, diefstal of vernietiging van  persoonlijke Bagage  

 
5.000 euro  
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