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Artikel 1 Wat verstaat men onder....?
ADMB:

FIDEA:

VERZEKERDE:

De verzekeringnemer, dit is de persoon die dit verzekeringscontract
sluit, te weten NV ADMB Verzekeringen met maatschappelijke zetel te
8000 Brugge – Sint-Clarastraat 48 (fsma 013334A).
De verzekeringsmaatschappij waarmee dit verzekeringscontract wordt
gesloten, te weten FIDEA nv, verzekeringsmaatschappij erkend onder
codenummer 0033 met maatschappelijke zetel in België, te 2018
ANTWERPEN, Van Eycklei 14.
Elke werkgever – natuurlijke of rechtspersoon – aangesloten bij ADMB
Sociaal Bureau en ten voordele waarvan deze laatste dit
verzekeringscontract, “Rechtsbijstandverzekering” genoemd, heeft
onderschreven.

Artikel 2 Wat is het doel van de rechtsbijstandsverzekering?
Deze verzekering heeft tot doel, bij schadegeval, de verdediging van de belangen van de
verzekerde, handelend als eiser of als verweerder, waar te nemen telkens hij behoefte heeft
aan bijstand zoals voorzien in artikel 3 van de algemene voorwaarden.

Artikel 3 Wat verstaat men onder behoefte aan rechtsbijstand?
Een behoefte aan rechtsbijstand ontstaat op het ogenblik dat de verzekerde, zijn tegenstrever
of een derde een wettelijk voorschrift of een contractuele verbintenis niet naleeft of geacht
wordt dit niet te doen, of nog zodra de verzekerde over een wettig belang beschikt een
bedreigd recht te doen gelden.

Artikel 4 Wat verstaat men onder schadegeval?
Een behoefte aan rechtsbijstand geeft aanleiding tot waarborg wanneer volgende feiten zich
voordoen:
1. In het kader van een gerechtelijke procedure:
a. in strafzaken: een dagvaarding om te verschijnen voor een straf- of
onderzoeksgerecht
b. in burgerrechtelijke zaken: een dagvaarding of verzoekschrift waardoor een
geschil wordt voorgelegd aan een burgerlijke rechtbank.
2. In het kader van een administratieve procedure bedoeld in de artikelen 74 e.v. van het
Sociaal Strafwetboek: de uitnodiging tot indiening van verweermiddelen bedoeld in
artikel 77 van het Sociaal Strafwetboek voor inbreuken van niveau 3 of niveau 4.
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Artikel 5 Wanneer moet een schadegeval zich voordoen opdat het contract
toepasselijk zou zijn?
1. Het contract is toepasselijk op schadegevallen die zich voordoen terwijl het van kracht is,
voor zover evenwel:
- In strafzaken, de inbreuk gepleegd werd na de toetreding tot het contract;
- In burgerlijke zaken, wij niet bewijzen dat het geschil zich voordeed voor de
toetreding tot het contract, of dat de verzekerde bij de toetreding er op de
hoogte van was of redelijkerwijze op de hoogte kon zijn;
- In het kader van een administratieve procedure bedoeld in de artikelen 74 e.v.
van het Sociaal Strafwetboek, de inbreuk gepleegd werd na de toetreding tot
het contract.
2. Er wordt geen rechtsbijstand verleend voor schadegevallen die zich voordoen binnen de
drie maanden te rekenen van dag tot dag, vanaf de toetreding tot het contract.
3. Onverminderd de toepassing van hetgeen bepaald is onder 1. en 2. worden ook die
schadegevallen ten laste genomen waarvan de aangifte geschiedt nadat het contract door de
verzekerde is opgezegd overeenkomstig artikel 12, maar op voorwaarde dat deze aangifte
gebeurt binnen de termijn voorzien in artikel 10, 1.

Artikel 6 Wat is de omvang van de waarborg?
De waarborg behelst:
1) Burgerlijke verdediging en verhaal
De burgerlijke verdediging en verhaal voor de arbeidsgerechten of andere in het geding
tussenkomende gerechten van de belangen van de verzekerde in zijn hoedanigheid van
werkgever in geval van geschillen op het vlak van arbeidsrecht (individueel en collectief) en
sociaal zekerheidsrecht die naar Belgisch recht onder de bevoegdheid van de
arbeidsrechtbanken vallen, zoals:
- betwistingen met werknemers inzake de uitvoering van individuele
arbeidsovereenkomsten
(verbreking
van
arbeidsovereenkomsten,
opzeggingsvergoedingen en dergelijke);
- betwistingen met vakbonden inzake de naleving van Collectieve
Arbeidsovereenkomsten en Paritaire akkoorden en inzake sociale verkiezingen
(vertegenwoordiging in Ondernemingsraden en Comités P.B.W.);
- betwistingen met overheidsinstanties inzake arbeidswetgeving (FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en zijn Toezicht Sociale Wetten) en
socialezekerheidsbijdragen (FOD Sociale Zekerheid en zijn Sociale Inspectie).
- betwistingen met werknemers en/of vakbonden naar aanleiding van stakingen,
bedrijfsbezetting en lock-out.
2) Strafrechterlijke verdediging
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De strafrechtelijke verdediging voor alle rechtbanken van de belangen van de verzekerde
wanneer hij vervolgd wordt in zijn hoedanigheid van werkgever wegens inbreuken op wetten,
besluiten, decreten en reglementen ingevolge nalatigheid, onvoorzichtigheid, onachtzaamheid
of onvrijwillige daden in verband met tewerkstellingsverplichtingen.
3) Terugvordering in de judiciële fase
1. Terugvordering van het gewaarborgd loon in geval de arbeidsongeschiktheid te wijten is:
a) aan een privé-ongeval waarbij de aansprakelijkheid van een derde partij betrokken is of kan
zijn, zelfs al behoort deze procedure niet tot de bevoegdheden van de Arbeidsrechtbank of
enige andere instantie.
b) aan een arbeidsWEGongeval waarbij de aansprakelijkheid van een derde partij betrokken is
of kan zijn, zelfs al behoort deze procedure niet tot de bevoegdheden van de Arbeidsrechtbank
of enige andere instantie, op voorwaarde dat:
- de betrokken werknemer niet de hoedanigheid had van bestuurder van een
gemotoriseerd voertuig,
en
- het integraal gewaarborgd inkomen is uitgekeerd geweest.
Indien genoegdoening kan bekomen worden in deze geschillen via een correctionele
rechtbank, kan deze weg gevolgd worden.
2. Terugvordering via burgerlijke partijstelling voor de strafrechtbanken in geval van diefstal
door de werknemer, op voorwaarde dat er een eind werd gesteld aan de
arbeidsovereenkomst met betrokken werknemer op het moment van aangifte bij Fidea.
4) Administratieve verdediging
De verdediging voor de Directie van de administratieve geldboeten van de Afdeling van de
juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (hierna “Directie Administratieve Geldboeten”)
in het kader van de administratieve procedure bedoeld in de artikelen 74 e.v. van het Sociaal
Strafwetboek:
- wanneer die procedure inbreuken van niveau 3 of niveau 4 betreft;
- voor zover de verzekerde vervolgd wordt in zijn hoedanigheid van werkgever
wegens inbreuken op wetten, besluiten, decreten en reglementen ingevolge
nalatigheid, onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of onvrijwillige daden in
verband met tewerkstellingsverplichtingen.

Artikel 7 Wat zijn de prestaties? Wat zijn de verzekerde bedragen?
In de gevallen voorzien in artikel 6, 1, 2, 3 en 4:
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1) verleent Fidea rechtsbijstand aan de verzekerde door alle rechtsmiddelen aan te wenden die
noodzakelijk zijn voor de verdediging van zijn belangen voor iedere gerechtelijke,
buitengerechtelijke of administratieve instantie;
2) neemt Fidea, tot beloop van de verzekerde bedragen hieronder aangeduid volgende
uitgaven ten laste:
a) de kosten en honoraria van advocaten, experts en deurwaarders, noodzakelijk voor de
verdediging van de belangen van de verzekerde;
b) de gerechtelijke procedurekosten, inbegrepen de gerechtskosten in strafzaken;
c) de kosten van een procedure van tenuitvoerlegging.
Deze kosten worden rechtstreeks betaald zonder dat de verzekerde ze dient voor te schieten.
Indien de verzekerde B.T.W.-plichtig is, wordt deze belasting slechts ten laste genomen in de
mate dat ze niet terugvorderbaar is.
3) de verplaatsings- en verblijfkosten van de verzekerde wanneer zijn persoonlijke
verschijning voor een buitenlands gerecht wettelijk vereist is of bevolen wordt, in de mate dat
zij op een redelijke wijze werden uitgegeven. De terugbetaling van de verplaatsingskosten
mag niet meer bedragen dan het laagste bedrag dat zou vereist zijn voor de verplaatsing per
spoor of per schip in eerste klasse, of de verplaatsing per vliegtuig in economische of
gelijkwaardige klasse.
Voor zulke waarborg verlenen wij onze tussenkomst tot beloop van:
1) EURO 10.000 per schadegeval voor de burgerrechtelijke verdediging en de
terugvordering.
Indien deze waarborgen in het kader van éénzelfde schadegeval samen zouden kunnen
aangesproken worden, blijft onze tussenkomst voor dergelijk schadegeval beperkt tot een
éénmalig kapitaal van 10.000 EUR voor alle begunstigden samen.
2) EURO 37.500,00 per schadegeval voor de strafrechtelijke verdediging.
3) EURO 5.000,00 per schadegeval in het kader van de administratieve procedure bedoeld in
de artikelen 74 e.v. van het Sociaal Strafwetboek die betrekking heeft op inbreuken van
niveau 3 of niveau 4.

Artikel 8 Welke zijn de uitsluitingen?
1) De boeten, opdeciemen en dadingen met het Openbaar Ministerie zijn niet inbegrepen in de
verzekering, evenmin als de te betalen bedragen in hoofdsom en bijkomende bedragen
waartoe de verzekerde zou kunnen veroordeeld worden.
2) In geen geval zal een geschil voorgelegd worden aan het Hof van Cassatie wanneer de
belangrijkheid ervan, indien waardeerbaar, geen EURO 1.250 in hoofdsom bedraagt.
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3) Er wordt geen dekking verleend voor schadegevallen die behoren tot de bevoegdheid van
de Raad van State, het Arbitragehof of internationale of supranationale rechtscolleges.
4) De waarborg “Strafrechtelijke verdediging” is niet van toepassing op:
a) schadegevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met stakingen,
bedrijfsbezettingen of lock-out;
b) schadegevallen die betrekking hebben op geschillen die in verband staan met een tegen de
verzekerde ingestelde procedure inzake faillissement of concordaat;
c) misdaden en andere misdrijven die enkel met opzet kunnen gepleegd worden. Wordt bij
een strafbare handeling die zowel opzettelijk als uit nalatigheid wordt gepleegd, de verzekerde
beschuldigd van opzet, dan is de waarborg “Strafrechtelijke verdediging” verworven indien
de verzekerde niet wegens opzettelijk misdrijf definitief veroordeeld wordt;
d) herhaling zoals gedefinieerd in artikel 108 van het Sociaal Strafwetboek.
5) De waarborg “Administratieve verdediging” is niet van toepassing op:
a) procedures die betrekking hebben op inbreuken van niveau 1 of niveau 2;
b) schadegevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met stakingen,
bedrijfsbezettingen of lock-out;
c) misdaden en andere misdrijven die enkel met opzet kunnen gepleegd worden. Wordt bij
een strafbare handeling die zowel opzettelijk als uit nalatigheid wordt gepleegd, de verzekerde
beschuldigd van opzet, dan is de waarborg “Strafrechtelijke verdediging” verworven indien
de verzekerde niet wegens opzettelijk misdrijf definitief veroordeeld wordt;
d) herhaling zoals gedefinieerd in artikel 111 van het Sociaal Strafwetboek.

6) De waarborgen zijn niet toepasselijk op schadegevallen die:
a) rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van oorlogsfeiten;
b) zich voordoen bij oproer of collectieve (politieke of ideologische) gewelddaden;
c) van catastrofale aard zijn ten gevolge van de eigenschappen van nucleaire producten of
brandstoffen, of van radioactieve afval;
d) betrekking hebben op geschillen inzake intellectuele rechten zoals auteursrechten,
oktrooien, merken, tekeningen en modellen;
7) Geschillen tussen Fidea, ADMB en de verzekerden in verband met de interpretatie en de
toepassing van dit contract.
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8) Geschillen tussen ADMB Sociaal Bureau en de verzekerde.

Artikel 9 Waar moet het schadegeval zich voordoen opdat het contract
toepasselijk zou zijn?
Het contract is toepasselijk op schadegevallen vallend onder de bevoegdheid van de Belgische
rechtbanken.

Artikel 10 Wat bij schadegeval?
1 Verplichtingen bij schadegeval
a. Aangifte
De verzekerde moet ieder schadegeval binnen de kortst mogelijke tijd, ten laatste 12 maanden
nadat hij er kennis van kreeg, schriftelijk aangeven bij ADMB.
De aangifte dient plaats, datum, oorzaak, omstandigheden en gevolgen van het schadegeval te
vermelden, alsook de naam van de verzekerde en de datum van toetreding tot dit
verzekeringscontract.
ADMB stelt al het nodige in het werk om te komen tot een minnelijke regeling van het geschil
en verzorgt deze buitengerechtelijke rechtsbijstand van de verzekerde overeenkomstig zijn
eigen mogelijkheden en werkmethoden. Dit omvat onder meer het verstrekken van sociaaljuridische inlichtingen en adviezen, alsook de behandeling van sociaal-juridische problemen
die specifiek studiewerk vergen.
Al de kosten verbonden aan consultaties en adviezen die gericht zijn op de voorkoming van
een geschil, het bereiken van een minnelijke regeling of elke andere buitengerechtelijke
oplossing vallen buiten het kader van dit verzekeringscontract en worden niet ten laste
genomen door Fidea.
b. Overdracht van stukken en verstrekken van inlichtingen
1. In het kader van een gerechtelijke procedure
Wanneer ADMB meent dat het aldus voorgelegd geschil slechts langs gerechtelijke weg,
d.w.z. mits het inleiden van een procedure voor de bevoegde rechtbank kan opgelost worden,
maakt ADMB het dossier onmiddellijk over aan Fidea.
Aldus draagt ADMB er zorg voor dat:
- alle documenten, inzonderheid alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten,
briefwisseling of contracten in verband met het schadegeval, alsook alle
bewijsstukken en bewijsmateriaal in verband met de eis van de verzekerde aan
Fidea worden overgemaakt.
- alle nuttige inlichtingen worden verschaft en alle opzoekingen in verband met
het schadegeval worden vergemakkelijkt, inzonderheid door de door de
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tegenstrever ondernomen stappen en aangenomen houding mee te delen aan
Fidea.
2. In het kader van een administratieve procedure bedoeld in de artikelen 74 e.v. van het
Sociaal Strafwetboek
Wanneer ADMB kennis neemt van het feit dat de verzekerde een uitnodiging tot indiening
van verweermiddelen bedoeld in artikel 77 van het Sociaal Strafwetboek voor inbreuken van
niveau 3 of niveau 4 heeft ontvangen, maakt ADMB het dossier onmiddellijk over aan Fidea.
Aldus draagt ADMB er zorg voor dat:
- alle documenten, inzonderheid alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten,
briefwisseling of contracten in verband met het schadegeval, alsook alle
bewijsstukken en bewijsmateriaal in verband met de eis van de verzekerde aan
Fidea worden overgemaakt.
- alle nuttige inlichtingen worden verschaft en alle opzoekingen in verband met
het schadegeval worden vergemakkelijkt, inzonderheid door de door de
tegenstrever ondernomen stappen en aangenomen houding mee te delen aan
Fidea.

c. Sancties
Het niet aangeven van een schadegeval door de verzekerde bij ADMB 12 maanden nadat hij
er kennis van kreeg, heeft in ieder geval het verval van waarborg tot gevolg.
De verzekerde is vervallen van alle recht op waarborg en is gehouden tot terugbetaling van de
gemaakte kosten in geval van valse aangifte, verzwijging of wanneer hij vrijwillig de bij
schadegeval opgelegde verplichtingen niet nakomt.
d. Beheer van het dossier
Van zodra het dossier door ADMB aan FIDEA wordt overgemaakt, valt het beheer ervan
volledig ten laste van FIDEA.
2 Vrije keuze van advocaat of andere expert
a. De verzekerde is vrij in de keuze van een advocaat of van ieder ander persoon die de
vereiste kwalificaties bezit krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen
te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen:
- Wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve
procedure;
- Telkens er zich een belangenconflict voordoet met Fidea.
Evenwel, indien voor een zaak die in België gepleit wordt, de verzekerde een advocaat kiest
die niet ingeschreven is aan een Belgische balie, draagt hij zelf de daaruit voortvloeiende
bijkomende kosten en honoraria.
Fidea mag zich de contacten met de advocaat of de persoon die de vereiste kwalificaties heeft
krachtens de op de procedure toepasselijke wet niet voorbehouden.
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b. Wanneer het nodig is een expert aan te stellen, heeft de verzekerde de mogelijkheid deze
vrij te kiezen.
Indien de verzekerde echter een expert kiest, werkzaam in een provincie of in een buitenlands
administratief gebied, andere dan deze waar de opdracht dient uitgevoerd, draagt hijzelf de
daaruit voortvloeiende bijkomende kosten en honoraria.
De verzekerde wordt onherroepelijk geacht de keuze van zijn expert aan ons over te laten,
indien hij, binnen de 15 dagen nadat Fidea hem hiertoe heeft verzocht, zijn keuze niet heeft
medegedeeld.
c. Indien Fidea meent dat de kosten en honoraria van de door de verzekerde gekozen
advocaten, deurwaarders en experts overdreven hoog zijn, verbindt de verzekerde zich ertoe
op haar verzoek, de tuchtrechtelijke overheid waarvan die personen afhangen of de bevoegde
rechtbank te vragen deze bedragen vast te stellen.
3 Objectiviteitclausule
In geval van verschil van mening met Fidea over de gedragslijn die moet worden gevolgd
voor de regeling van het schadegeval en na bekendmaking van haar standpunt of weigering
om de stelling van de verzekerde te volgen, heeft laatstgenoemde het recht een advocaat van
zijn keuze te raadplegen, onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen.
Zo de advocaat het standpunt van Fidea bevestigt, wordt aan de verzekerde de helft
terugbetaald van de kosten en honoraria van deze raadpleging.
Indien tegen het advies van deze advocaat de verzekerde op zijn kosten een procedure begint
en een beter resultaat bekomt dan hetgeen hij zou hebben bekomen indien hij het standpunt
van Fidea zou hebben gevolgd, is Fidea die de stelling van verzekerde niet heeft willen
volgen, gehouden waarborg te verlenen en de kosten en de honoraria van de raadpleging terug
te betalen die ten laste van de verzekerde zouden zijn gebleven.
In alle gevallen verbindt de verzekerde er zich toe Fidea op de hoogte te houden van de
evolutie van het dossier.
Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, is Fidea, ongeacht
de afloop van de procedure, ertoe gehouden waarborg te verlenen met inbegrip van de kosten
en de honoraria van de raadpleging.
4 Mededeling van de rechten van de verzekerde
a. Telkens er zich een belangenconflict voordoet, zal Fidea de verzekerde op de hoogte
brengen van het recht bedoeld in artikel 10, 2, a.
b. Telkens er een verschil van mening bestaat over de regeling van het schadegeval, zal Fidea
de verzekerde op de hoogte brengen van de mogelijkheid die hij heeft, gebruik te maken van
de in artikel 10, 3 bedoelde procedure.
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5 Subrogatie
FIDEA is gesubrogeerd, tot beloop van het bedrag van haar tussenkomst, in de rechten van de
verzekerde tegenover derden.
De
subrogatie omvat onder meer de
rechtsplegingvergoedingen.

Artikel 11 Wanneer treedt het contract in werking en wat is de duur ervan?
1. Ten opzichte van de verzekerde treedt het contract in werking door uw bevestiging van
toetreding.
Het contract vangt aan de dag waarop ADMB in het bezit is van het verzekeringsvoorstel,
waarbij zijn datumstempel rechtsgeldig zal zijn.
De waarborg is echter slechts verworven onder voorbehoud van betaling van de eerste premie.
2. Op het einde van het jaar waarin de verzekerde tot het contract is toegetreden, wordt het
contract telkens stilzwijgend verlengd met een jaar, behoudens nadien het contract door de
verzekerde of door FIDEA wordt opgezegd.
Deze opzegging geschiedt per aangetekend schrijven, gepost minstens drie maanden voor het
einde van de lopende periode en dient gericht aan:
1. ADMB indien de opzegging uitgaat van de verzekerde;
2. ADMB indien de opzegging uitgaat van FIDEA.
Al naargelang het geval stelt ADMB FIDEA of de verzekerde op de hoogte van de opzegging.

Artikel 12 Wanneer en hoe eindigt het contract?
1. Het contract eindigt bij het verstrijken van de lopende duur indien de verzekerde of FIDEA
het opzeggen overeenkomstig artikel 11, 2).
2. ADMB kan het contract ten opzichte van verzekerde opzeggen
1. als de verzekerde de premie niet betaald heeft op de vervaldag;
2. na iedere schadeaangifte maar ten laatste één maand na de laatste betaling van de
prestaties of de weigering het schadegeval ten laste te nemen.
3. De verzekerde kan het contract opzeggen:
1. Wanneer FIDEA aan ADMB, en ADMB op hun beurt aan verzekerde een
tariefverhoging betekent overeenkomstig de bepalingen van artikel 14;
2. Na iedere schadeaangifte maar ten laatste één maand na de uitbetaling of weigering tot
uitbetaling van de schadevergoeding
4. Behoudens andersluidende bepalingen in het contract:
1. Wordt het contract opgezegd bij een ter post aangetekende brief, een
deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs;
2. Heeft de opzegging eerst uitwerking na het verstrijken van een termijn van één maand
te rekenen van de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs
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of, in geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte
ter post.
5. Het contract eindigt van rechtswege wanneer de verzekerde ophoudt aangesloten te zijn bij
ADMB Sociaal Bureau.

Artikel 13 Wanneer en hoe de premie betalen?
1 Betaling van de premie
De premie wordt betaald in functie van het aantal werknemers dat de verzekerde in de loop
van het kalenderjaar in dienst heeft gehad. Als basis wordt genomen het aantal werknemers op
de samenvattende opgave die jaarlijks aan de belastingsdiensten wordt overgemaakt.
De premie is bepaald per werknemer en is ondeelbaar behoudens bij het opstarten of
opzeggen van dit contract, in functie van het aantal maanden risicodekking.
De premie vermeerderd met de taksen en bijdragen voorzien door de wetten en reglementen is
jaarlijks en vooruit betaalbaar voor de eerste maal op de datum van toetreding tot het contract
en daarna op de vervaldag vastgesteld op 1 januari van elk jaar.
In de loop van het eerste kwartaal van het jaar wordt een definitieve afrekening gemaakt van
het voorgaand jaar, en na vergelijking met de voorlopige premiebetaling verrekend.
De premie wordt geïnd door ADMB door toezending van een betalingsbericht.
2 Sancties bij niet-betaling van de premie
1. Indien de verzekerde achterstallig is met de betaling van de jaarlijkse premie op de
vervaldag, kan de waarborg van het contract geschorst worden of het contract opgezegd op
voorwaarde dat de verzekerde in gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of bij een ter post
aangetekende brief.
ADMB zal de verzekerde aanmanen om de premie te betalen binnen de vijftien dagen te
rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende
brief.
2. De schorsing van de waarborg of de opzegging van het contract hebben slechts uitwerking
na het verstrijken van de voorgenoemde termijn van vijftien dagen.
Wanneer de verplichting tot verlenging van de dekking geschorst is, heeft ADMB het recht
het contract op te zeggen wanneer ADMB zich dit recht heeft voorbehouden in de
ingebrekestelling gericht aan de verzekerde. In dat geval wordt de opzegging van kracht na
het verstrijken van een termijn van vijftien dagen te rekenen van de eerste dag van de
schorsing.
Indien ADMB zich het recht van opzegging niet heeft voorbehouden in de ingebrekestelling,
kan de opzegging slechts geschieden mits een nieuwe aanmaning is gedaan overeenkomstig
punt a. hierboven.
3. Als de dekking geschorst is, maakt de volledige betaling van de achterstallige premies, in
voorkomend geval vermeerderd met de intresten zoals bepaald in de laatste aanmaning of
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gerechtelijke uitspraak, een einde aan de schorsing met uitwerking te 0 uur van de dag
volgend op de dag van de volledige betaling.
3 Premiekrediet
In geval van opzegging van het contract op welke gronden ook, worden de betaalde premies
met betrekking op de verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging
terugbetaald binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de inwerkingtreding van de
opzegging.

Artikel 14 Wat gebeurt er bij tariefverhoging?
1. FIDEA betekent ADMB de tariefverhoging die toepasselijk is vanaf de daaropvolgende
jaarlijkse vervaldag. ADMB betekent op zijn beurt de verzekerde de tariefverhoging.
2. De verzekerde heeft echter het recht het contract op te zeggen binnen de dertig dagen na de
betekening van de verhoging volgens de mogelijkheden voorzien in artikel 12, 4, alinea 1. De
opzegging heeft uitwerking op de jaarlijkse vervaldag volgend op de betekening van de
verhoging. Indien de periode tussen de betekening en de vervaldag kleiner is dan zes
maanden, wordt de uitwerking van het contract zonder premieverhoging verlengd tot er zes
maanden bereikt zijn.

Artikel 15 Nog enkele bijzonderheden...
1. De mededelingen in verband met een schadegeval moeten gericht worden aan ADMB.
ADMB behartigt de belangen van de aangesloten verzekerden bij FIDEA.
2. De mededelingen van FIDEA worden gedaan aan het adres van ADMB.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 januari 2012 en vervangen
iedere voorgaande versie.
4. Het contract is verder onderworpen aan de wet op de landverzekeringen (25/06/1992).
Het Belgisch recht zal op deze verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn.
5. Aangezien ADMB en de verzekerden klant zijn van FIDEA, heeft FIDEA de
beschikking over een aantal gegevens van persoonlijke aard die op hen betrekking
hebben, zoals bijvoorbeeld naam, adres,… In toepassing van de wet geeft FIDEA een
recht van inzage en verbetering aan iedereen van wie zij persoonlijke gegevens
verzamelt. FIDEA garandeert u eveneens dat al deze gegevens volstrekt vertrouwelijk
worden behandeld en alleen in het kader van haar dienstverlening gebruikt.
Aanvullende inlichtingen bekomt u desgewenst ook bij het openbaar register van de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat
61, 1000 Brussel.
6. Elke klacht over deze overeenkomst kan worden gericht aan de Controledienst der
Verzekeringen, Kortenberglaan 61, 1000 Brussel, onverminderd de mogelijkheid om
een gerechtelijke procedure in te spannen.
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