ALLC99970004 WAARBORG “BOB”
Deze dekking geldt gedurende de periode waarin de waarborg van de wettelijke aansprakelijkheids-verzekeringsovereenkomst van het in de bijzondere voorwaarden omschreven personenvoertuig of lichte vrachtwagen voor privégebruik verworven is.
1. Schade als "Bob"
(Situatie waarbij een verzekerde een voertuig bestuurt dat aan een derde toebehoort)
De waarborg is verworven voor zover de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde
in het gedrang komt doordat schade wordt toegebracht aan een aan een derde toebehorend
en door de verzekerde bestuurd personenvoertuig of lichte vrachtwagen (MTM < 3,5 T) voor
privégebruik. De tussenkomst is verworven indien cumulatief aan volgende voorwaarden:
• De verzekeringnemer, zijn/haar met hem/haar in gezinsverband samenwonende partner
of een in de bijzondere voorwaarden opgenomen persoon neemt geheel kosteloos en bij
wijze van vriendendienst het stuur van het voertuig over.
• Op verzoek van de eigenaar, de houder of de door hen toegelaten bestuurder omdat deze
niet in staat is het voertuig te besturen omdat hij/zij ongeschikt is tot sturen doordat hij/
zij zich in een toestand van intoxicatie bevindt door het gebruik van alcohol of van psychotrope stoffen.
• Het schadegeval doet zich voor tijdens vermaakuitstappen bij het vervoer van de in de
vorige alinea genoemde personen en hun gezelschap waarbij minstens één van deze per
sonen aanwezig is in het voertuig op het ogenblik dat het schadegeval zich voordoet.
• Het voertuig is niet verzekerd in eigen schade.
• De verzekerde beschikt over een geldig rijbewijs om in de gegeven omstandigheden het
voertuig te besturen, is niet vervallen verklaard van het recht tot sturen en hij/zij bevindt
zich niet in een toestand van intoxicatie door het gebruik van alcohol of van psychotrope
stoffen waardoor hij/zij ongeschikt is om een motorrijtuig te besturen.
2. Schade door "Bob"
(Situatie waarin een derde het verzekerde voertuig bestuurt)
De maatschappij vergoedt de schade die door een derde aan de personenwagen of de lichte
vrachtwagen (MTM < 3,5 T) voor privégebruik waarvan de wettelijke aansprakelijkheid door
deze verzekering gewaarborgd wordt. De tussenkomst is verworven indien cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan:
• De derde neemt geheel kosteloos en bij wijze van vriendendienst het stuur over van de
verzekerde omdat deze niet in staat is een motorrijtuig te besturen doordat hij/zij zich in
een staat van intoxicatie bevindt door het gebruik van alcohol of van psychotrope stoffen.
• Het schadegeval doet zich voor bij het vervoer van de verzekerde tijdens een verplaatsing
die in zijn/haar hoofde het karakter van een vermaakuitstap heeft.
• De derde beschikt over een geldig rijbewijs om in de gegeven omstandigheden het voer
tuig van de verzekerde te besturen, is niet vervallen verklaard van het recht tot sturen en
hij/zij bevindt zich niet in een toestand van intoxicatie door het gebruik van alcohol of van
psychotrope stoffen waar door hij/zij ongeschikt is om een motorrijtuig te besturen.
• Voor het verzekerde voertuig werd geen zaakschadeverzekering afgesloten. De maatschappij doet afstand van haar verhaalsrecht in de mate dat de derde voor deze schade
geen beroep kan doen op een aansprakelijkheidsverzekering.

3. Derden
Voor de toepassing van deze clausule worden als derden beschouwd de natuurlijke personen
andere dan: de verzekeringnemer, de in deze verzekeringsovereenkomst aangeduide personen, de personen die met de verzekeringnemer in gezinsverband samenwonen.
4. Territoriale dekking
De waarborg is verworven voor verkeersongevallen die zich voordoen in België of in het Groothertogdom Luxemburg.
5. Omvang van de waarborg
De maatschappij vergoedt de stoffelijke schade aan het voertuig in werkelijke waarde en dit
tot een maximumbedrag van 25.000 euro en met toepassing van een vrijstelling van 500 euro.
6. Proces-verbaal
Er is geen tussenkomst indien er niet onmiddellijk na het ongeval een proces-verbaal werd opgesteld door de terzake bevoegde autoriteiten.

