U heeft gekozen voor de optie bestuurdersverzekering in uw autocontract. Deze ‘uitbreiding fiets’ wordt u gratis
aangeboden door Yuzzu tijdens de periode tussen 15 juni en 15 september 2020. De Algemene Voorwaarden en
de Bijzondere Voorwaarden van uw contract worden bij deze uitgebreid met de bijgevoegde Bijzondere
Voorwaarden; de inhoud van uw huidige algemene en bijzondere voorwaarden uit uw contract blijven geldig en
ongewijzigd.

1 – Formule Alle Bestuurders ‘Uitbreiding Fiets’
1. Definities
Wij:
YUZZU N.V., Havenlaan 86C bus 117 te 1000 Brussel, verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer
1455, om de tak 17 (rechtsbijstand) te beoefenen - (K.B. van 30/06/1996 - B.S. van 3 1/07/1996).
U, de verzekerde:
de volgende personen:

• de verzekeringsnemer in hoedanigheid van de bestuurder van zijn/haar fiets exclusief voor particulier gebruik;
• de partner en kinderen indien deze bij hem inwonen
Bestuurder:
de persoon die de fiets bestuurt. Deze persoon behoudt zijn hoedanigheid van bestuurder wanneer hij slachtoffer
wordt van een verkeersongeval terwijl hij:

• onderweg herstellingen uitvoert aan de fiets;
• een signalisatiemiddel plaatst bij pech of bij verkeersongeval;
• deelneemt aan de redding van in gevaar verkerende personen bij een verkeersongeval.
Begunstigden:
de verzekerde en, bij overlijden, de personen die krachtens het gemeen recht aanspraak kunnen maken op
schadevergoeding.
Gemeen recht:
regels die in België zouden toegepast worden indien de vergoedingen verschuldigd zouden zijn door een
aansprakelijke derde.
Betalende derden:
Betalende derden zijn:

• de instellingen van de Sociale Zekerheid;
• de Arbeidsongevallenverzekeraars;
• de verzekeraars Behandelingskosten;
• de verzekeraars Persoonlijke Ongevallen met overeengekomen indeplaatsstelling voor zover een derde geheel
of gedeeltelijk aansprakelijk is voor het verkeersongeval;

• de werkgevers;
• de O.C.M.W.’s.
Schadegeval:
ieder feit dat schade veroorzaakt heeft en dat aanleiding kan geven tot de toepassing van de overeenkomst.
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2 – Omvang van de waarborg
Artikel 1
Voorwerp van de verzekering
De vergoeding van de patrimoniale schade die wordt geleden door de begunstigden wanneer de verzekerde
overlijdt of lichamelijke letsels oploopt ten gevolge van een verkeersongeval dat veroorzaakt wordt door:

• het gedrag van de verzekerde zelf;
• een falen van de fiets;
• toeval of overmacht.
De vergoeding wordt berekend, los van de schuldvraag, overeenkomstig het gemeen recht na aftrek van de
prestaties van de betalende derden.

Artikel 2
Maximum verzekerd bedrag
Wij vergoeden, tot een bedrag van 25.000 € per schadegeval, intresten inbegrepen, de schade vermeld in artikel
1.

Artikel 3
Territoriale begrenzing
Wij verzekeren u in België en in de buurlanden van België.

Artikel 4
Niet-verzekerde schade
De volgende schade is niet verzekerd:
1. dewelke het gevolg is van een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 50 %;
2. voor de eerste 15 % van de blijvende arbeidsongeschiktheid. Voorbeelden:
- ongeschiktheidsgraad van 15 % of minder: geen vergoeding;
- ongeschiktheidsgraad van 60 %: vergoeding van
45/60 van het schadebedrag;
3. de extrapatrimoniale schade;
4. 1/3 van de verschuldigde schadevergoeding, indien wij aantonen dat de schade het gevolg is van roekeloos
gedrag, met name door tegen een, gelet op de omstandigheden, overdreven snelheid te rijden;
5. elke zaakschade en de daaruit voortvloeiende immateriële schade;
6. kosten van repatriëring.

Artikel 5
Uitsluitingen
Wij dekken niet

• personen die op het ogenblik van het ongeval een beroepsbezigheid uitoefenen in verband met de fiets
• de gevolgen van ongevallen veroorzaakt tijdens wedstrijden
• fietsen die gemotoriseerd zijn of trapondersteuning hebben met een maximumsnelheid van meer dan 25 km/uur
Wij dekken nooit schade

• door de verzekerde opzettelijk veroorzaakt;
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• voortvloeiend uit collectieve gewelddaden (cfr. Titel I, art 10).
• Schadegevallen veroorzaakt door terrorisme zijn niet uitgesloten en de relevante bepalingen zijn van
toepassing (cfr. Titel I, art 10).

• voortvloeiend uit een kernrisico (cfr. Titel I, art 10);
• waarvan wij aantonen dat deze voortvloeit uit de volgende gevallen van grove schuld van de verzekerde:
- een schadegeval overkomen terwijl de bestuurder zich in alcoholintoxicatie bevindt van meer dan 1,5 g/l
bloed of meer dan 0,65 mg/l uitgeademde alveolaire lucht of dronkenschap of gelijkaardige toestand
voortvloeiend uit het gebruik van drugs, medicijnen of hallucinogene stoffen, waardoor de verzekerde niet
meer beschikt over de controle van zijn daden;
- een weddenschap of een uitdaging;

• voortvloeiend uit zelfmoord of zelfmoordpoging;
• die te wijten zijn aan een aardbeving of vloedgolf in België;
• waarvoor, wegens bedrieglijk opzet, geen proces-verbaal werd opgesteld overeenkomstig artikel 9.

3 – Bij schadegeval
Artikel 6
lndeplaatsstelling
Wij worden tot het bedrag van alle, krachtens dit contract betaalde vergoedingen, in de rechten en vorderingen
van de begunstigden van de vergoedingen gesteld tegen de voor het verkeersongeval aansprakelijke derden en
hun aansprakelijkheidsverzekeraars.
Bovendien en voor zover als nodig dragen de begunstigden van de vergoedingen, voor de sommen die zij van
ons hebben ontvangen, hun schuldvorderingen op de voor het schadegeval aansprakelijke derden en hun
aansprakelijkheidsverzekeraars, over aan ons.
De indeplaatsstelling mag de verzekerde of de begunstigde, die slechts gedeeltelijk vergoed is, niet benadelen.
ln dat geval kan hij zijn rechten uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is, bij voorrang boven ons.
Wij hebben geen verhaal op de bloedverwanten in de rechte opgaande of neerdalende lijn, de echtgeno(o)t(e) en
de aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde, noch op de bij hem inwonende personen, zijn gasten en
zijn huispersoneel, behoudens kwaad opzet.
Wij kunnen evenwel verhaal uitoefenen op de in het vorige lid genoemde personen, voor zover hun
aansprakelijkheid daadwerkelijk door een verzekeringsovereenkomst is gedekt.

Artikel 7
Schaderegeling
Wij vergoeden de patrimoniale schade na aftrek van de prestaties van de betalende derden.
De vergoedingen worden binnen drie maanden na het verkeersongeval uitbetaald indien het bedrag van de
schade binnen die termijn kan worden vastgesteld.
lngeval het bedrag van de schade niet definitief kan worden vastgesteld drie maanden na het verkeersongeval,
betalen wij bij wijze van voorschot het bedrag dat overeenstemt met de behandelingskosten die in deze periode
gemaakt zijn en niet door een betalende derde ten laste zijn genomen, alsmede een vergoedingsprovisie in
mindering van de definitieve schadevergoeding.
Overlijdt de verzekerde nadat de vergoedingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid zijn uitbetaald, dan worden
deze afgetrokken van de vergoeding bij overlijden.
De vergoeding bij overlijden wordt betaald op voorwaarde dat het overlijden binnen drie jaar na het voorval dat
de schade heeft veroorzaakt, plaatsgrijpt.
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Artikel 8
Formaliteit bij schadegeval
Elk schadegeval dat lichamelijke letsels of het overlijden van de verzekerde tot gevolg heeft, dient vastgesteld te
worden door middel van een proces-verbaal of, indien het schadegeval in het buitenland gebeurt, door middel
van een gelijkwaardige werkwijze.

Artikel 9
Rechtsmacht
Alle betwistingen in verband met de verplichtingen van de partijen en de uitvoering van het contract behoren tot
de bevoegdheid van de Belgische Hoven en Rechtbanken.

Artikel 10
Verjaring
Elke vordering die voortvloeit uit dit contract verjaart door verloop van drie jaar na het voorval dat de schade
heeft veroorzaakt.

4 – Administratieve bepalingen
Artikel 11
Wanneer vangt de waarborg aan?
Onze waarborg is geldig voor geleden schades veroorzaakt tussen 15 juni 2020 en 15 september 2020 wanneer
een contract in voege is beschikkende over de optie ‘Bestuurdersverzekering’.
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