Infofiche J&T Autolease / Burgerlijke Aansprakelijkheid
Motorvoertuigen

Wat is de waarborg B.A. auto ?



De “waarborg burgerlijke aansprakelijkheid auto” is een wettelijke dekking van de burgerlijke
aansprakelijkheid van de verzekerden naar aanleiding van het gebruik in het verkeer van het verzekerde
voertuig.
Iedere bestuurder die voldoet aan onderstaande voorwaarden mag een voertuig besturen :
- Beschikken over het vereiste en geldige rijbewijs
- Medisch geschikt zijn voor het besturen van een voertuig. Hierover kan enkel een geneesheer
uitspraak doen. Dit staat overigens los van het medisch geschiktheidsattest voor
personenvervoer, ADR-transport, …

Enkele definities


Wettelijk
- BA Auto is één van de verzekeringen die in België bij Wet verplicht zijn



Burgerlijke aansprakelijkheid
- Vergoeding van schade die wordt toegebracht aan derden naar aanleiding van een ongeval



Derden
- De waarborg biedt dus geen dekking voor de eigen schade die zelf werd veroorzaakt
- Alle inzittenden worden als derden beschouwd, met uitzondering van de bestuurder



Ongeval
- Een plotselinge, onvrijwillige en voor de verzekerde onvoorzienbare gebeurtenis



Verkeer
- Het gaat om gebruik van een voertuig in het verkeer, dus géén BA Privé-Leven, BA Bedrijf, BA
Beroep, …



Voertuig
- Alle geïmmatriculeerde voertuigen bestemd voor landtransport en voorzien van een nummerplaat

Het dekkingsgebied




Alle landen waar dekking wordt verleend in het kader van de groene kaart, met uitzondering van
Albanië, Israël, Iran, Moldavië, Macedonië, de Republiek Montenegro, Wit-Rusland, en Oekraïne.
Cyprus: enkel geldig in de geografische delen van Cyprus die worden bestuurd door de regering van de
Republiek Cyprus.
Servië: enkel geldig in de geografische delen van Servië die onder de controle vallen van de regering
van Servië.
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Wie zijn de verzekerden ?


De huurder, de bestuurder, de inzittenden, niet de personen aan wie het voertuig is toevertrouwd om
eraan te werken.



Indien de bestuurder jonger is dan 23 jaar zal er een verhoogde vrijstelling van toepassing zijn ten
belope van 148,73 €.

Welke bedragen zijn van toepassing ?





Lichamelijke letsels : onbeperkt
Materiële schade : € 100 miljoen per schadegeval
Schade aan persoonlijke kleding en bagage : € 2.479 per inzittende
Borgstelling : € 62.000 voor het verzekerde voertuig en alle verzekerden samen

Welke uitsluitingen zijn er ?

















De aansprakelijkheid van de dief of heler van het verzekerde voertuig
Diegene die aansprakelijk is voor de schade
De schade aan het verzekerde voertuig met uitzondering van de kosten voor het schoonmaken en
herstellen van de binnenbekleding ten gevolge het kosteloos vervoeren van personen die gewond
werden bij een verkeersongeval
De schade aan de vervoerde goederen met uitzondering van persoonlijke kleding en persoonlijke bagage
van de inzittenden
De schade die enkel te wijten is aan de vervoerde goederen
De schade die voortvloeit uit de deelname van het verzekerde voertuig aan toegestane snelheids-,
regelmatigheids- of behendigheidsritten of –wedstrijden
De schade voortvloeiend uit collectieve gewelddaden (oorlog, burgeroorlog, militaire gewelddaden met
collectieve drijfveer, opeising of bezetting) met uitzondering van terrorisme
De schade die wordt vergoed overeenkomstig de wetgeving inzake kernrisico’s
Schade door grove schuld van de verzekerde
- Aangetoonde alcoholintoxicatie, dronkenschap of gelijkaardig (drugs etc.)
- Deelname aan weddenschappen of uitdagingen
- Niet-naleving van de reglementering op de technische controle
Schade voortvloeiend uit zelfmoord of een poging tot zelfmoord

Schade wanneer de bestuurder niet voldoet aan de voorwaarden om een voertuig te besturen, geen
geldig permanent rijbewijs heeft, medisch ongeschikt verklaard is, …
Schade aan de niet op duurzame wijze vastgemaakte toebehoren en/of uitrusting
Schade veroorzaakt tijdens rijopleiding of het gebruik van het voertuig als taxi
Schade indien de bestuurder niet meester was van zijn daden, zoals bij voorbeeld telefoneren tijdens het
rijden
Rijden op niet berijdbare wegen
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