ALGEMENE VOORWAARDEN
van de collectieve verzekeringsovereenkomst
Guaranteed Asset Protection (“GAP”)
1. BEGRIPSOMSCHRIJVING
1.1 Maatschappij
De verzekeringsmaatschappij Allianz Benelux NV, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, met
ondernemingsnummer 0403.258.197.
1.2 Verzekeringnemer
BMW Financial Services Belgium NV, Lodderstraat 16, 2880 Bornem, met ondernemingsnummer
0451.453.242 (“BMW FS”).
1.3 Begunstigde en Verzekerde
De klant die een huur- of financiële rentingovereenkomst afsluit met BMW FS (de
“Overeenkomst”) en ervoor kiest om toe te treden tot de huidige collectieve overeenkomst (de
“Verzekering”).
1.4 Materieel
Het motorvoertuig dat in de Overeenkomst omschreven is.
1.5 Geïnvesteerd Kapitaal
De door BMW FS betaalde aankoopprijs van het Materieel (verhoogd met, indien gedragen door
BMW FS, de belasting op inverkeerstelling en de inschrijvingskosten) verminderd met het
eventueel door de Verzekerde betaalde voorschot.
1.6 Verzekerde Waarde
De Verzekerde Waarde is de door BMW FS betaalde aankoopprijs van het Materieel (verhoogd
met, indien gedragen door BMW FS, de belasting op inverkeerstelling en de inschrijvingskosten),
exclusief BTW.
1.7 Schade
De materiële schade aan het Materieel die het gevolg is van gehele of gedeeltelijke materiële
beschadiging, glasbraak, brand, diefstal, poging tot diefstal, vandalisme of schade door aanrijding
met wild/dieren of natuurkrachten.
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1.8 Totaal Verlies
BMW FS zal naar eigen inzicht kunnen oordelen of en hoe de Schade hersteld wordt (dan wel dat
het Materieel als een totaal verlies moet worden beschouwd) en kan daartoe beroep doen op
alle derden die zij geschikt acht, alsmede alle documenten opstellen of opvragen,
overeenkomsten en verbintenissen aangaan die zij naar eigen oordeel geschikt acht.
2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING
Indien de Overeenkomst een einde neemt ten gevolge van Totaal Verlies of diefstal van het
Materieel, zoals bepaald in art. 19.1 (iii) en (iv) van de algemene voorwaarden van de
Overeenkomst, zal de Verzekerde het verschil ontvangen tussen, al naargelang het geval:
(a) Tijdens de eerste 24 maanden van de Overeenkomst, (i) de Verzekerde Waarde en (ii) het
bedrag ten belope waarvan BMW FS afstand doet van verhaal overeenkomstig en onder de
voorwaarden van artikel 10 van de algemene voorwaarden van de Overeenkomst, in
voorkomend geval verhoogd met het door BMW FS aan de klant betaalde bedrag conform
artikel 10.8 van de algemene voorwaarden van de Overeenkomst ;
(b) Vanaf de 25ste maand van de Overeenkomst tot de 60ste maand, (i) de Verzekerde Waarde
minus een afschrijving van 1% per maand die verstrijkt vanaf de 25 ste maand, en (ii) het
bedrag ten belope waarvan BMW FS afstand doet van verhaal overeenkomstig en onder de
voorwaarden van artikel 10 van de algemene voorwaarden van de Overeenkomst, in
voorkomend geval verhoogd met het door BMW FS aan de klant betaalde bedrag conform
artikel 10.8 van de algemene voorwaarden van de Overeenkomst.
3. DUUR VAN DE VERZEKERING
De Verzekering begint te lopen vanaf de datum van terbeschikkingstelling van het Materieel.
De duur van de Verzekering is één jaar. Op het einde van de verzekeringsperiode wordt de
Verzekering stilzwijgend van jaar tot jaar vernieuwd, tenzij zij door één van de partijen ten
minste drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode werd opgezegd.
4. UITSLUITINGEN
De Verzekerde blijft gehouden zelf het risico te dragen voor Totaal Verlies of diefstal die het
gevolg is van, of te wijten is aan de opzet, duidelijke fout of nalatigheid van de Verzekerde of de
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bestuurder, of met hen verbonden personen (zoals aangestelden waarvoor hij aansprakelijk is of
familieleden), of nog, op niet beperkende wijze:
a) Schade bij gebruik van het Materieel, of handelen van de Verzekerde, in strijd met de
algemene voorwaarden van de Overeenkomst (onder meer omtrent het gebruik van het
Materieel zoals beschreven in artikel 8);
b) Schade ontstaan in landen waarvoor er geen BA-verzekeringsdekking is voorzien conform
de groene kaart;
c) Diefstal en/of schade aan of veroorzaakt door niet oorspronkelijk gemonteerde
onderdelen, uitrusting en toebehoren, met inbegrip van al dan niet losliggende
elektronische apparatuur (GPS, GSM, enz), radiotoestellen met antidiefstal systemen zoals
kaarten en afneembare front of upgrades van elektronische apparatuur (zoals software
voor navigatiesystemen en bijhorende CD’s);
d) Schade aan of veroorzaakt door vervoerde voorwerpen (inclusief het plaatsen,
verwijderen, lossen en laden ervan), kledingstukken en bagage (inclusief geld en juwelen);
e) Schade veroorzaakt door de lading van licht ontvlambare of ontplofbare stoffen of
goederen;
f) Lichamelijk letsel of overlijden, en alle kosten, vergoedingen en aansprakelijkheden voor
schade andere dan stoffelijke schade aan het Materieel (bv. aan een vervangvoertuig,
gesleept voertuig of aanhangwagen, ruimte waarin of waarbij het Materieel gestald is,
enz), alsmede schade bij de bestuurder, de passagiers of derden ingevolge Schade;
g) Schade veroorzaakt door dieven of veroorzaakt indien het Materieel gebruikt werd
ingevolge een misbruik van vertrouwen, een oplichting of een verduistering, wanneer
veroorzaakt door of met medeplichtigheid van de Verzekerde of de bestuurder of met
hen verbonden personen (zoals aangestelden waarvoor hij aansprakelijk is of
familieleden) of derden aan wie de Verzekerde het Materieel heeft toevertrouwd, en in
ieder geval, Schade wegens diefstal in afwezigheid van braaksporen;
h) Schade vermeld in artikel 7.3 van de algemene voorwaarden van de Overeenkomst of
andere gevolgschade bij de Verzekerde (inclusief verlies van inkomen) van welke aard
ook;
i) Schade anderszins vergoed door een verzekeraar, de Verzekerde of derden of onder de
regelgeving betreffende aansprakelijkheid inzake kernenergie;
j) Schade die het bedrag van de Verzekerde Waarde overschrijdt;
k) Schade veroorzaakt of verzwaard omwille van het niet of onjuist meedelen van gegevens
door de Verzekerde aan BMW FS en de Maatschappij, ten tijde van de contractsluiting of
later;
l) Schade veroorzaakt doordat het Materieel niet is voorzien van alle wettelijke uitrustingen
zoals, zonder dat deze opsomming beperkend is, de gevarendriehoek, het
brandblusapparaat of nog de schade veroorzaakt door slijtage, constructie- of
materiaalfout, of van het duidelijk slecht onderhoud van (onderdelen van) het Materieel;
m) Schade wegens verkeerd of te laat tanken of het insluiten van de sleutels in het Materieel
of Schade verricht door huisdieren;
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n) Schade wegens niet (afdoende) ingebruikstellen van de beveiligingssystemen of het niet
(afdoende) nemen van redelijke voorzorg- en voorzichtigheidsmaatregelen (zoals afsluiten
van het Materieel of het bewaren van sleutels op veilige, afgesloten plaatsen);
o) Schade ontstaan wanneer het Materieel niet meer voldeed aan de wettelijke vereisten
(bv. geen geldig keuringsbewijs) of veroorzaakt door een persoon die niet toegelaten was
het Materieel te besturen (bv. door een persoon die niet de wettelijke minimumleeftijd
heeft bereikt, die een rijverbod heeft, meer dan het maximaal toegelaten aantal personen
vervoerde, roekeloos of manifest foutief rijgedrag vertoonde, enz);
p) Een schadegeval veroorzaakt door de bestuurder waarbij deze laatste zich in een strafbare
staat (positieve adem- en of bloedtest waarbij het wettelijke maximum toegelaten
alcoholpercentage werd overschreden) van alcoholintoxicatie bevindt of gelijkaardige
toestand voortvloeiend uit het gebruik van drugs, verdovende middelen, medicijnen,
hallucinogene stoffen of enig ander product;
q) Schade ontstaan wanneer deze het gevolg is van oorlog of burgerlijke wanordelijkheden
(staking, betoging, oproer, enz), tenzij de Verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk
verband is tussen de gebeurtenissen en de geleden Schade;
r) Schade aan kabels/leidingen door toedoen van wild/dieren;
s) De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt is door terrorisme;
t) De schade overkomen als het omschreven voertuig verhuurd of opgevorderd wordt;
u) De schade door weddenschappen en uitdagingen.

5. OPZEG
5.1 Beëindiging van rechtswege
De Verzekerde kan zich niet langer beroepen op de Verzekering als Verzekerde en Begunstigde,
indien de Overeenkomst een einde neemt of wanneer de dienst beschreven in artikel 10 van de
algemene voorwaarden van de Overeenkomst een einde neemt.
5.2 Door de Maatschappij
De Maatschappij kan de overeenkomst opzeggen:
- na ieder schadegeval, maar uiterlijk één maand na de uitbetaling of de weigering tot
uitbetaling van de vergoeding;
- omwille van het (al dan niet opzettelijk) niet of onjuist meedelen van gegevens door de
Verzekerde aan de Verzekeringnemer, ten tijde van de contractsluiting of later;
- jaarlijks, ten minste drie maanden vóór het verstrijken van de lopende periode;
- wanneer het Materieel niet meer blijkt te voldoen aan de wettelijke vereisten voor
inverkeerstelling of wordt opgevorderd door een overheid;
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- indien de Overeenkomst een einde neemt of wanneer de dienst beschreven in artikel 10
van de algemene voorwaarden van de Overeenkomst een einde neemt.
5.3 Door de Verzekerde
De Verzekerde kan de overeenkomst opzeggen:
-

na ieder schadegeval, maar uiterlijk één maand na de uitbetaling of de weigering tot
uitbetaling van de vergoeding;
jaarlijks, ten minste drie maanden vóór het verstrijken van de lopende periode;
indien de Overeenkomst een einde neemt of wanneer de dienst beschreven in artikel 10
van de algemene voorwaarden van de Overeenkomst een einde neemt.
ingeval van wijziging van de voorwaarden van deze Verzekering.

5.4 Wijze van opzegging en termijnen
De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
De Verzekering neemt een einde na een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de dag
volgend op de betekening of de datum van ontvangstbewijs of, in het geval van een
aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte per post.

6. PREMIES
6.1 Premieberekening
De premie zal worden berekend als een percentage van de Verzekerde Waarde (de
“Premievoet”) als volgt:
Verzekerde Waarde

Netto Premievoet

≤ € 25.000
> € 25.000

0,45%
0,40%

De taksen en bijdragen op de Premievoet zijn:
Toerisme en zaken: 26,75%;
Lichte vracht: 21,75%
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6.2 Betaling van de premies
6.2.1. De premiebedragen, vermeld in de bijzondere voorwaarden van de Verzekering (de
“Bijzondere Voorwaarden”), zijn verschuldigd vanaf de ondertekening van de
terbeschikkingstellingsbon en worden vooraf en met de frequentie voorzien in de Bijzondere
Voorwaarden gefactureerd aan de Verzekerde. Alle facturen voor premiebedragen zijn contant
en via B2B SEPA bankdomiciliëring betaalbaar aan BMW FS, die de premiebedragen vervolgens
zal doorstorten naar de Maatschappij. Eventuele bankkosten (door de financiële instelling
aangerekend aan de Verzekerde) zijn steeds ten laste van de Verzekerde en kunnen niet in
mindering gebracht worden. De eerste en laatste factuur worden pro rata temporis opgemaakt
in functie van respectievelijk de terbeschikkingstelling en de datum van het effectieve einde van
de Verzekering.
De facturen zullen via elektronische weg worden overgemaakt. De Verzekerde zal hiertoe de
nodige maatregelen nemen en handhaven. Eveneens aanvaardt de Verzekerde dat elke
elektronische communicatie in het kader van de elektronische facturatie, evenals de
aangegeven werkwijze, tegenstelbaar zullen zijn en als bewijskrachtig zullen moeten worden
beschouwd ongeacht de waarde of aard van de te bewijzen zaak.
6.2.2. In het geval de Verzekerde zich tegen de elektronische facturatie verzet zal BMW FS
aangeven welke alternatieve communicatiemiddelen- en/of technieken best aansluiten op de
behoefte van de Verzekerde om zijn facturen toe te sturen. Voor deze alternatieve
communicatiemiddelen- en/of technieken kan er aan de Verzekerde een meerprijs worden
aangerekend, ook indien BMW FS deze heeft aanvaard.
6.2.3. Bij niet-betaling van een premiefactuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd zijn van 1 % per maand.
In geval de Verzekerde in gebreke blijft een vervallen premiefactuur te betalen binnen de acht
dagen volgend op een formele ingebrekestelling daartoe zal van rechtswege, onverminderd de
nalatigheidinteresten en een vaste verwerkingsvergoeding van €30 per aangetekend schrijven,
een bedrag verschuldigd zijn dat als volgt wordt berekend op het niet betaalde factuurbedrag:
- 20% op de eerste schijf tot € 5000;
- 5% op de schijf van € 5000,01 tot 25000;
- 2,5% op de schijf vanaf € 25000,01,
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en dit ten titel van forfaitaire vergoeding van administratieve stoornis en buitengerechtelijke
incasseringskosten.
6.2.4. Tijdens onderhoud, herstelling, onbeschikbaarheid of immobilisatie van het Materieel, om
welke reden, ook blijven de premiebedragen onverminderd verschuldigd.
7. AANGIFTE VAN SCHADEGEVALLEN
7.1 De Verzekerde zal onmiddellijk en in ieder geval binnen de 24 uren BMW FS schriftelijk op de
hoogte brengen, die vervolgens de Maatschappij op de hoogte zal brengen, van elk ongeval met,
elke beschadiging, diefstal van het Materieel en verder van elk schadegeval waarin het
Materieel betrokken is;
7.2 Ingeval van diefstal, verdwijning of vervreemding van het Materieel zal de Verzekerde
daarvan onmiddellijk en in ieder geval binnen de 24 uren aangifte doen bij de politie. De
Verzekerde zal onmiddellijk aan BMW FS het origineel van het proces-verbaal bezorgen waaruit
deze aangifte blijkt of, zo hij geen origineel heeft bekomen, aan BMW FS de politie-eenheid
meedelen waar de aangifte werd gedaan, evenals het notitienummer van het proces-verbaal. Bij
melding van diefstal moeten voorts alle (dubbels van) sleutels worden bezorgd aan BMW FS.
7.3 De Verzekerde zal elke persoon die aanspraak maakt of beslag legt op het Materieel,
schriftelijk op de hoogte stellen dat het Materieel de eigendom is van BMW FS en BMW FS
onmiddellijk en in ieder geval binnen de 24 uren op de hoogte brengen van elke dergelijke
aanspraak.
7.4. De Verzekerde zal zelf de nodige meldingen verrichten (onder meer de aangifte van schade)
bij de verzekeraar zoals vereist kan zijn onder andere relevante verzekeringsovereenkomsten.
8. BESCHRIJVING EN WIJZIGING VAN HET RISICO
8.1 Beschrijving van het risico
8.1.1. De Verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de Verzekering alle hem bekende
omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens
die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de Maatschappij. Indien op
sommige schriftelijke vragen van de Maatschappij niet wordt geantwoord, bijvoorbeeld op de
vragen in het verzekeringsvoorstel, en de Maatschappij toch de overeenkomst heeft gesloten,
kan zij zich, behalve in geval van bedrog, later niet meer op dat verzuim beroepen. Dit is
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eveneens het geval indien de Maatschappij de overeenkomst zonder een behoorlijk ingevuld
verzekeringsvoorstel heeft gesloten.
8.1.2. Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over
het risico de Maatschappij misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de Verzekering nietig. De
premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de Maatschappij kennis heeft gekregen
van het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen haar
toe.
8.1.3. Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt,
stelt de Maatschappij, binnen de termijn van een maand, te rekenen van de dag waarop zij van
het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen, voor de
Verzekering te wijzigen met uitwerking op de dag waarop zij kennis heeft gekregen van het
verzwijgen of van het onjuist meedelen. Indien het voorstel tot wijziging van de Verzekering
door de Verzekeringnemer wordt geweigerd of indien, na het verstrijken van de termijn van een
maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kan de
Maatschappij de Verzekering opzeggen binnen de vijftien dagen. Niettemin kan de
Maatschappij, indien zij het bewijs levert dat zij het risico nooit zou hebben verzekerd, de
Verzekering opzeggen binnen de termijn van een maand te rekenen van de dag waarop zij van
het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen.
8.2 Wijziging van het risico
8.2.1. Tijdens de duur van de Verzekering heeft de Verzekerde de verplichting, om de nieuwe
omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van aard zijn om
een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich
voordoet, te bewerkstelligen.
8.2.2. Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet zo verzwaard is dat de
Maatschappij, indien die verzwaring bij het sluiten van de Verzekering had bestaan, onder
andere voorwaarden zou hebben verzekerd, moet zij binnen een termijn van een maand, te
rekenen vanaf de dag waarop zij van de verzwaring kennis heeft gekregen, de wijziging van de
Verzekering voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring. Indien het
voorstel tot wijziging van de Verzekering door de Verzekeringnemer wordt geweigerd of indien,
bij het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit
voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kan de Maatschappij de Verzekering opzeggen binnen
de vijftien dagen. Indien de Maatschappij het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen
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geval zou hebben verzekerd, kan zij de Verzekering opzeggen binnen een termijn van een maand
te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis heeft gekregen van de verzwaring.
8.2.3. Wanneer tijdens de duur van de Verzekering, het risico dat het verzekerde voorval zich
voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat de Maatschappij, indien die
vermindering bij het sluiten van de Verzekering had bestaan, onder andere voorwaarden zou
hebben verzekerd, staat zij een overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de dag
waarop zij van de vermindering van het risico kennis heeft gekregen. Indien de contractanten
het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na de aanvraag tot
vermindering door de Verzekeringnemer, kan deze laatste de overeenkomst opzeggen.

9. MEDEDELINGEN EN KENNISGEVINGEN
9.1 De voor de Verzekeringsnemer bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten gedaan
worden aan één van haar zetels in België of aan elke met dat doel in de Bijzondere Voorwaarden
aangewezen persoon.
9.2 De voor de Verzekerde bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten gedaan worden
aan het laatste door de Maatschappij of Verzekeringnemer gekende adres.
9.3 Alle mededelingen die de Verzekerde dient te doen aan de Maatschappij in het kader van
deze Verzekering dient hij te richten tot de Verzekeringnemer, met uitzondering van een
opzegging door de Verzekerde op grond van artikel 5 van deze algemene voorwaarden (de
welke moet verricht worden op één van de zetels van de Maatschappij in België of aan elke met
dat doel in de Bijzondere Voorwaarden aangewezen persoon).
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