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Wat is verzekerd? 

Het (de) vaartuig(en) en de niet gekoppelde aanhangwagens tot 750 
kg bestemd voor het transport van het (de) aangeduide vaartuig(en) 
aangeduid op het verzekeringsattest. 

Wie is verzekerd? 
 De verzekeringsnemer en zijn gezinsleden zijn verzekerd als: 

-  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 motorvoer-
tuig dat zich te land, op het water of in de lucht voortbeweegt, 
alsook de aanhangwagens/caravans. Wordt als voertuig be-
schouwd: ieder motorvoertuig dat zich te land, op het water of 
in de lucht voortbeweegt, alsook de aanhangwagens/caravans

De gezinsleden zijn: 
-  U, uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonend  

partner.
-  De 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.

 Zijn eveneens verzekerd:
-  de gemachtigde stuurlui;
-  de gemachtigde en kosteloos vervoerde opvarenden;
-  de kosteloos vervoerde goederen in het aangeduide vaartuig.

Wat zijn de verzekerde waarborgen en waarborguitbreidingen?
 Burgerlijk verhaal: als uw vaartuig of uw gezinsleden in het ver-

keer door de fout van iemand anders schade oplopen, zorgt D.A.S. 
dat de aansprakelijke u vergoedt (62 500 EUR*). 

 Verdediging in strafzaken: D.A.S. betaalt uw verdediging (ook de 
gerechtskosten) als het parket u voor een onopzettelijk misdrijf 
vervolgt (62 500 EUR*).

 Rechtsbijstand “vaarbewijs” en de “administratieve” rechts-
bijstand: u krijgt het aan de stok met de FOD Mobiliteit over uw 
rijbewijs (62 500 EUR*).

 Rechtsbijstand “kapitein/stuurman”(62 500 EUR*).
 Insolventie van derden (15 000 EUR*).

Optie : 
-  Contracten vaartuig: voor uw bescherming bij conflicten met 

een verkoper, een handelaar een verzekeraar of een bank als 
eigenaar van het verzekerde vaartuig (62 500 EUR*).

Wat is niet verzekerd? 
 U bent niet verzekerd voor daden van grove schuld  

opgesomd in de speciale voorwaarden;
 Misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden;
 Het fiscaal recht, de btw, de douane en accijnzen; 
 Uw burgerlijke verdediging tegen vorderingen tot schade-

loosstelling op extracontractuele gronden; 
 De verdediging van uw belangen voortvloeiend uit  

rechten die werden overgedragen na het plaatsvinden 
van het schadegeval. 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
! U bent niet verzekerd voor juridische conflicten die aan-

wezig zijn bij het onderschrijven van het contract. 
! Er is geen dekking als u bij het afsluiten van het contract 

op de hoogte bent van de feiten die aanleiding geven tot 
het juridisch geschil.

! Er is geen dekking als op het ogenblik van het plaats-
vinden 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.

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Dit document is 
niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn niet exhaustief. Gelieve voor alle 
bijkomende informatie over de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en de verzekerden de algemene en/of bijzondere voorwaarden van het 
gekozen verzekeringsproduct en/of uw verzekeringsmakelaar te raadplegen.

Welk soort verzekering is dit? 
De rechtsbijstandsverzekeraar staat de verzekerde bij om een oplossing te vinden voor een geschil en betaalt de kosten (advocaatskosten, expertisekosten, 
gerechtskosten) die hieraan verbonden zijn. In eerste instantie probeert de verzekeraar een minnelijke oplossing te vinden. Indien nodig worden de kosten 
van een gerechtelijke, administratieve of andere procedure ten laste genomen. 
Doelgroep: Dit product is geschikt voor alle eigenaren van vaartuigen gedekt door de wet op de verplichte aansprakelijkheid verzekering motorvoertuigen.
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Wat zijn mijn verplichtingen? 
• U moet ons eerlijke, accurate en volledig informatie verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst. 
• U moet iedere wijziging aan het verzekerde risico tijdens de duur van de overeenkomst melden.
• Bij een juridisch geschil moet u ons schriftelijk zo vlug mogelijk en in ieder geval binnen het jaar een omstandig relaas geven. 
• Behalve bij hoogdringendheid moet u met ons overleggen vooraleer u of de verzekerde een beslissing neemt en ons alle gevraagde in-

lichtingen en documenten in verband met het schadegeval bezorgen. U moet met ons overleggen over iedere maatregel die kosten kan 
veroorzaken en ons op de hoogte houden van de evolutie van de procedure.  

Wanneer en hoe betaal ik? 
U kunt kiezen tussen een jaarlijkse, semestriële, trimestriële of maandelijkse betaling (gratis via domiciliëring vanaf 117 EUR)  
of een jaarlijkse, semestriële* of trimestriële* betaling via een vervaldagbericht (*bijkomende kost 3% of 5%).

Vanaf wanneer begint en eindigt de dekking? 
Het contract treedt in werking op de in het verzekeringsattest vermelde datum en na betaling van de premie. Het contract is afgesloten voor 
de duur van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd indien het niet werd opgezegd. 

Hoe zeg ik mijn polis op? 
Een verzekeringscontract kunt u opzeggen door minstens drie maanden voor de hoofdvervaldag ons een aangetekende opzegbrief  
te bezorgen. 
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Waar is de dekking geldig? 
 De dekking  wordt verleend voor alle schadegevallen die zich hebben voorgedaan in Europa of in de landen die grenzen 

 aan de Middellandse Zee.
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