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Verzekering Pleziervaart

Disclaimer: Dit informatiedocument beoogt u een overzicht van de belangrijkste waarborgen en uitsluitingen te geven, eigen aan deze verzekering. Dit
document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn niet exhaustief.
Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de algemene en/of
bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Wat is dit voor type verzekering?
De verzekering “Pleziervaart” is een multirisk verzekering en omvat uw burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) als eigenaar of gebruiker van uw
pleziervaartuig, evenals de rechtsbijstand (RB) en de materiële schade (M.S.) aan het vaartuig. De waarborg B.A. beschermt u tegen de geldelijke gevolgen
van uw burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke en materiële schade toegebracht aan derden. De verzekering RB vrijwaart uw juridische belangen
als eiser. De waarborg M.S. beoogt de vergoeding van de schade aan uw vaartuig door de hierna opgesomde gevaren. Deze verzekeringen gelden volgens
de specifieke voorwaarden en binnen bepaalde vergoedingsgrenzen voorzien in het contract.

de financiële gevolgen van uw buitencontractuele
burgerlijke aansprake-lijkheid (d.w.z. deze die niet
voortvloeit uit de uitvoering van een contract)
voor lichamelijke of materiële schade aan derden
door het gebruik van uw pleziervaartuig m.i.v. de
scheepsuitrusting,
Ook de B.A. van uw gezinsleden, van de (gratis)
passagiers aan boord en van de personen die u
tijdelijk belast met het bewaken en het besturen
van het vaartuig is verzekerd. Op vraag kan ook
de waterskiër die u met uw vaartuig trekt, een
verzekerde in de polis zijn.
het verzekerd vaartuig omvat automatisch de
scheepsuitrusting (motor, tuigage), de vaste inboedel,
het materiaal dat noodzakelijk is voor de scheepvaart
en de eventuele sloep(en) die de naam van het
verzekerd vaartuig dragen (met motor tot max.
10 PK),
het voorschieten van de borg die een overheid eist
bij een in beslag name van het vaartuig,
de kosten voor hulpverlening, reddings- en
opsporingsacties als u of uw vaartuig in nood zijn,
evenals de kosten om het vaartuig te bergen, ook op
bevel van de overheid,

Wat is niet verzekerd ?
uw contractuele aansprakelijkheid o.a. bij schade aan
goederen (incl. vaartuigen) die u onder uw bewaking
heeft,
andere vaartuigen dan pleziervaartuigen, het varen
om andere dan louter recreatieve redenen (bv. om
beroepsredenen), de deelname aan wedstrijden (m.i.v.
de trainingen),
varen zonder wettelijk gemachtigde bestuurder, varen
in wettelijk verboden zones, het gebruik van het
vaartuig voor illegale doeleinden,
opzet, en schade door dronkenschap of door een
gelijkaardige toestand,
de schade veroorzaakt door het vaartuig tijdens het
transport,
schade aan of diefstal van specifieke voorwerpen
vermeld in de overeenkomst, o.a. koopwaar, geld,
waardepapieren, edel metaal, parels en edelstenen,
juwelen, foto-apparaten en camera’s, kunst- en
verzamelvoorwerpen,
diefstal van de inboedel of van persoonlijke goederen
zonder braak noch geweld op personen,
diefstal (of poging tot) van de afneembare motor
die niet is vastgemaakt of zonder ingeschakeld antidiefstalsysteem,
schade aan het vaartuig door ouderdom, gebrek aan
onderhoud, het uitdrogen van de romp, stranding
t.g.v. de normale getijdenbewegingen, sleet en breuk
van de drijfwerktuigen, wormen, parasieten of
knaagdieren, vorst,
onrechtstreekse schade (zoals waardever-mindering,
genotsderving, lonen van de bemanning, (her)
inschrijving,…),
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Wat is verzekerd ?

Wat is verzekerd? (vervolg)
de schade aan uw vaartuig door:
- brand, ontploffing, implosie, blikseminslag,
natuurkrachten, stranding of schipbreuk,
zeevaartongevallen,
- een ongeval tijdens het vervoer te land van uw
vaartuig, en tijdens het laden en lossen,
- de schade aan het drijfwerk door aanvaring,
stranding, brand, het botsen tegen een drijvend of
vast voorwerp, schipbreuk en het vallen van het
mastwerk,
- de schade aan de inboedel en aan uw persoonlijke
goederen door averij of brand, ontploffing, implosie
of blikseminslag, tot beloop van 10% van de
verzekerde waarde van het vaartuig,
de diefstal van uw vaartuig,
- m.i.v. de diefstal van de inboedel en van uw
persoonlijke goederen met braak of geweld op
personen, tot beloop van 10% van de verzekerde
waarde van het vaartuig,
uw rechtsbijstand, d.w.z.:
- uw verhaal tegen een aansprakelijke derde voor de
lichamelijke of stoffelijke schade die u hebt geleden,
- uw strafrechtelijke verdediging bij een schadegeval
waarvoor u beroep kan doen op de waarborg B.A.,
- het “onvermogen van derden”, d.w.z. uw vergoeding
in geval de derde die aansprakelijk is voor een
verzekerd schadegeval met zekerheid totaal
onvermogend is.

Zijn er beperkingen in de dekking?
u w B.A. (schade aan derden) is verzekerd per
schadegeval tot beloop van:
- 12.500.000 €* voor lichamelijke schade
- 625.000 €* voor materiële schade, na aftrek van
een vrijstelling van 123,95 €*,
u w strafrechtelijke verdediging, het verhaal tegen de
aansprakelijke derde en de insolventie van derden is
verzekerd tot beloop van 7.500 €* per schadegeval,
d e borgsom bij in beslag name van het vaartuig is
verzekerd tot beloop van 12.500 €,
d e kosten voor het lichten van het vaartuig op bevel
van de overheid zijn verzekerd tot beloop van
18.750 €,
b ij totaal verlies van het vaartuig is de verkoopwaarde
voor het schadegeval verzekerd, na aftrek van de
waarde van het wrak,
b ij onderverzekering van uw vaartuig (d.w.z. voor een
lagere waarde dan de verkoopwaarde), wordt vergoed
naar verhouding tussen de verzekerde waarde en de
waarde die u had moeten verzekeren,
- als het gestolen vaartuig binnen de 30 dagen na de
aangifte wordt teruggevonden, dan wordt alleen de
herstelling van eventuele schade veroorzaakt door de
diefstal betaald,
- schade aan het vaartuig door slepen is enkel
verzekerd indien dit voor de hulpverlening
noodzakelijk is
* aan de index van de consumptieprijzen 12/1983

Waar ben ik verzekerd ?
U bent verzekerd op de binnenwateren en in de territoriale wateren in alle landen van geografisch Europa en in die welke aan de
Middellandse Zee grenzen,
Op zee, binnen de geografische limieten vermeld in de overeenkomst.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
• U dient er over te waken dat de waarde van het vaartuig dat u tegen schade wenst te verzekeren, overeen komt met de
verkoopwaarde van het vaartuig.
• Indien er zich, tijdens de looptijd van de overeenkomst, wijzigingen voordoen in uw activiteiten of in uw risico om aansprakelijk te
worden gesteld, moet u ons dat melden.
• U dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om te vermijden dat zich een schadegeval voordoet.
• U moet een schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden.Verder
moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken.
• Bij (poging tot) diefstal dient u binnen de 24 uur klacht in te dienen bij de plaatselijke politie of de havenautoriteiten.
• Bij schade dient u zich ervan te onthouden uw aansprakelijkeid te erkennen.

Wanneer en hoe moet ik betalen?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer start en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en
wordt stilzwijgend verlengd.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kan dat doen per
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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