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artikel 1

Wie Zijn de VeRZeKeRde PeRsOnen?

U, verzekeringsnemer, evenals:
 � uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner;
 �  de personen die gewoonlijk bij u inwonen;
 �  uw kinderen die niet meer bij u inwonen voor zover ze nog recht geven op 

kinderbijslag.
De waarborg blijft van toepassing indien deze personen tijdelijk elders verblijven om 
gezondheids-, studie- of arbeidsredenen.

artikel 2

Wat is de VeRZeKeRde WaaRbORG?

 �  De rechtsbijstand omvat voor de huidige en/of toekomstige hoofd- en tweede 
verblijfplaats de waarneming van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit 
verzekeringscontracten ‘brand en aanverwante risico’s’ (diefstal, waterschade, 
storm en hagelschade,…) met betrekking tot het (de) onroerend(e) goed(eren) 
met inboedel, vermeld op het verzekeringsattest. Dit geldt eveneens voor de 
beroeps-, handels- of industriële risico’s of andere onroerende goederen vermeld 
op het verzekeringsattest.

 �  In het kader van een door de ‘brandpolis’ verzekerd risico waarbij achteraf zou 
blijken dat het om niet gedekte schade gaat volgens de voorwaarden van de 
brandpolis, nemen wij, nadat u met ons overlegd heeft en na ons voorafgaandelijk 
akkoord, de opzoekingskosten ten laste.

 �  In afwijking van art. 9.3. van de algemene voorwaarden is er dekking voor 
natuurrampen.

 �  In afwijking van artikel 3 van de algemene voorwaarden, gelasten wij op uw 
eenvoudig verzoek een tegenexpert bij in de brandpolis verzekerde risico’s 
waarvan de inzet hoger is dan € 5.000. Als de inzet lager is dan € 5.000 en in 
geval van noodzaak, kan een tegenexpert gelast worden nadat u dit met ons 
overlegd heeft.

 �  De waarborg komt niet tussen bij geschillen met derden en medecontractanten 
(zoals buren, aannemers, herstellers, motorvoertuigen, huurders en 
verhuurders,…) andere dan de hierboven vermelde verzekeraar.

artikel 3

WaaR is de VeRZeKeRinG GeLdiG?

De dekking wordt verleend voor de schadegevallen die zich hebben voorgedaan in 
Europa en landen grenzend aan de Middellandse Zee.

artikel 4

WeLKe Zijn de MaXiMaLe tUssenKOMsten en het VeReiste MiniMUM 
GeschiL PeR schadeGeVaL?

4.1. Voor risico’s gebruikt als woning met of zonder gedeelte voor uitoefening van 
een vrij beroep: zie bijzondere voorwaarden art. 1.2.
4.2. Voor risico’s met als doel beroeps-, handels- of industrieel gebruik: zie 
bijzondere voorwaarden art. 1.3.1.

artikel 5

PReMiebeReKeninG en heRZieninG

Voor de beroeps-, handels- of industriële risico’s wordt de premie berekend op 
basis van alle contracten ‘brand- en aanverwante risico’s’, met inbegrip van het 
risico ‘bedrijfsschade na brand’ voor zover dit meegerekend is in de premie. 
Een premieverhoging van deze contracten van minimum 10 % dient gemeld te 
worden voor onze premieberekening. Bij gebrek aan deze melding zullen wij de 
evenredigheidsregel toepassen op onze tussenkomst bij een schadegeval. Op 
de jaarlijkse vervaldag wordt de premie automatisch aangepast volgens de ABEX 
index.
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