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RECHTSBIJSTAND
VAARTUIGEN

Artikel 1

4.4. Rechtsbijstand “kapitein/stuurman”.

WELK IS HET VERZEKERD VAARTUIG?

Wij verlenen u rechtsbijstand als stuurman van vaartuigen die u niet toebehoren.
De rechtsbijstand omvat:
 het burgerlijk verhaal (art. 4.1.), de strafrechtelijke verdediging (art. 4.2.),
rechtsbijstand “Vaarbewijs” en “administratieve” rechtsbijstand (art. 4.3.);
 de rechtsbijstand verleent geen dekking voor betwistingen met betrekking tot
schade toegebracht aan vaartuigen die u niet toebehoren.

Artikel 2
WIE ZIJN DE VERZEKERDE PERSONEN EN IN WELKE HOEDANIGHEID KUNNEN
ZIJ VAN DE WAARBORG GENIETEN?
2.1. U, verzekeringsnemer en uw gezinsleden zijn verzekerd in de hoedanigheid
van:
 eigenaar, houder, stuurman of opvarende van het (de) op het verzekeringsattest
aangeduide vaartuig(en);
 verkeersdeelnemer als voetganger, als fietser en als bestuurder en/of
inzittende van een voertuig toebehorend aan een derde. Wordt als voertuig
beschouwd: ieder motorvoertuig dat zich te land, op het water of in de lucht
voortbeweegt, alsook de aanhangwagens/caravans.
Wie zijn de gezinsleden?
 de verzekeringsnemer;
 de samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner;
 hun bloed- of aanverwanten in rechte lijn die gewoonlijk bij de
verzekeringsnemer inwonen. De waarborg blijft aan deze personen verworven
indien zij tijdelijk elders verblijven om gezondheids-, studie- of arbeidsredenen.
2.2. Zijn eveneens verzekerd:
 de gemachtigde stuurlui;
 de gemachtigde en kosteloos vervoerde opvarenden;
 de kosteloos vervoerde goederen in het aangeduide vaartuig.

Artikel 3
WAT ZIJN DE VERZEKERDE WAARBORGEN EN WAARBORG UITBREIDINGEN ?
De rechtsbijstand omvat :
 het burgerlijk verhaal;
 de strafrechtelijke verdediging;
 de rechtsbijstand “vaarbewijs” en de “administratieve” rechtsbijstand;
 de rechtsbijstand “kapitein/stuurman”;
 de insolventie van derden.
Mits betaling van de bijpremie en mits vermelding op het verzekeringsattest is er
dekking voor de volgende waarborg :
 contracten vaartuig.

Artikel 4
WAT VERSTAAN EN VERZEKEREN WIJ ONDER DE VOLGENDE WAARBORGEN
EN WAARBORGUITBREIDINGEN?
4.1. Burgerlijk verhaal.
De vorderingen tot schadeloosstelling op grond van een extracontractuele
burgerlijke aansprakelijkheid.
De schadeloosstelling op grond van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen
is eveneens in de dekking begrepen.

4.2. Strafrechtelijke verdediging
 Op strafrechtelijk gebied verlenen wij u bijstand wanneer u vervolgd wordt
wegens inbreuk op wetten, besluiten, decreten en reglementen voortvloeiend
uit verzuim, onvoorzichtigheid, nalatigheid of onvrijwillige feiten, alsook één
verzoek om gratie per schadegeval indien een vrijheidsstraf uitgesproken werd.
 Er is geen dekking voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, ook niet
in geval van vrijspraak.
Voor alle andere misdrijven zal onze dekking u verleend worden voor zover:
 de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde u vrijspreekt, of
 het om de vervolging van ouders voor de daden van minderjarige kinderen
gaat.

4.3. Rechtsbijstand “Vaarbewijs” en “administratieve” rechtsbijstand.
Onze rechtsbijstand omvat de verdediging van uw belangen in administratieve
betwistingen betreffende vaarverbod, intrekking, beperking of teruggave van het
vaarbewijs, inschrijving van het verzekerde vaartuig, bewijs van deugdelijkheid en
verkeersbelasting.

4.5. Insolventie van derden.
Onze dekking wordt u verleend in de gevallen waarin u, ingevolge een
verkeersongeval met het vaartuig aangeduid op het verzekeringsattest, er wegens
de insolventie van de geïdentificeerde aansprakelijke derde niet in slaagt, zelfs niet
door gedwongen uitvoering, de schade te bekomen die u werd toegekend op basis
van een extracontractuele aansprakelijkheid door een beslissing van een rechtbank.
Indien u slachtoffer bent van een diefstal, poging tot diefstal, gewelddaad of
vandalisme is er geen tussenkomst in insolventie. Wij zullen wel het nodige doen
om uw dossier in te leiden en uw belangen te verdedigen bij het Fonds voor hulp
aan slachtoffers van geweldmisdrijven.

4.6. Contracten vaartuig.
De bescherming van uw belangen bij alle geschillen in verband met contracten
betreffende de op het verzekeringattest aangeduide vaartuigen.
Bij gebrek aan het voorleggen van een gunstig expertiseverslag van een
onafhankelijk expert, zijn contractuele geschillen met betrekking tot de koopverkoop van vaartuigen ouder dan 10 jaar uitgesloten.

Artikel 5
WAAR IS DE VERZEKERING GELDIG?
Behoudens andersluidende bepaling wordt de dekking verleend voor alle
schadegevallen die zich hebben voorgedaan in Europa of in de landen die grenzen
aan de Middellandse Zee.

Artikel 6
WELKE ZIJN DE UITSLUITINGEN?
Aansluitend op de algemene uitsluitingen voorzien in de algemene voorwaarden
artikel 9 en naast de bijzonderheden opgenomen in voormeld artikel 4, zijn
uitgesloten, de schadegevallen in verband met:
6.1.het fiscaal recht, de B.T.W., de douane en accijnzen;
6.2.de burgerlijke verdediging tegen vorderingen tot schadeloosstelling op
extracontractuele gronden;
6.3.daden van grove schuld. In overeenkomst met de toepassing van artikel 8 van
de wet op de landsverzekeringen aanzien we, in hoofde van verzekerde, de
volgende feiten als daden van grove schuld waarvoor D.A.S. geen dekking
verleent: opzettelijke slagen en verwondingen, fraude en/of oplichting, diefstal,
gewelddaden, agressie, vandalisme, herhaaldelijke overtredingen inzake rij- en
rusttijden en overlading. Onze dekking zal wel verleend worden voor zover en
nadat de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde u vrijspreekt;
6.4.Er wordt geen dekking verleend wanneer op het ogenblik van het plaatsvinden
van het schadegeval, de stuurman geen titularis is van een geldige vergunning
of geldig vaarbewijs, en wanneer het vaartuig niet wettelijk tot het verkeer
toegelaten werd. De dekking wordt echter verleend aan de verzekerde personen
die zonder nalatigheid van hunnentwege niet wisten, hetzij dat de stuurman
geen vergunning of vaarbewijs had, hetzij dat het vaartuig niet wettelijk tot het
verkeer toegelaten was.

Artikel 7
WELKE ZIJN DE MAXIMALE TUSSENKOMSTEN PER SCHADEGEVAL?
Overeenkomstig het artikel 2.3.1. van de algemene voorwaarden zijn de volgende
maximale tussenkomsten per schadegeval van toepassing :
7.1. Voor alle waarborgen voorzien in artikel 4, met uitzondering van de dekking
insolventie van derden (art. 4.5.), bedraagt de maximale tussenkomst
€ 62.500.
7.2. Voor de waarborg insolventie van derden (art. 4.5.) is het plafond € 15.000.
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Het (de) vaartuig(en) aangeduid op het verzekeringsattest en de niet gekoppelde
aanhangwagens tot 750 kg bestemd voor het transport van het (de) aangeduid(e)
vaartuig(en) vermeld op het verzekeringsattest is (zijn) verzekerd.

