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Disclaimer: Dit informatiedocument beoogt u een overzicht van de belangrijkste waarborgen en uitsluitingen te geven,
eigen aan 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 wat
betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de algemene en/of bijzondere
voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering dekt de risico’s eigen aan het bezit en het gebruik van een wagen. Alleen de waarborg burgerlijke
aansprakelijkheid is wettelijk verplicht. U kunt uw bescherming versterken door verscheidene opties in verband met uw
voertuig, uw mobiliteit of uw persoon, bijkomend te onderschrijven.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Burgerlijke aansprakelijkheid
Wanneer u verantwoordelijk bent voor een
ongeval, verzekeren wij uw belangen en de
materiële en lichamelijke schade
toegebracht aan derden. Wij verzekeren
tevens de schade veroorzaakt aan zwakke
weggebruikers (voetgangers, fietsers en
inzittenden), ook als u niet aansprakelijk
bent voor het ongeval.

Burgerlijke aansprakelijkheid
De schade geleden door de bestuurder die
verantwoordelijk was voor het ongeval.
De stoffelijke schade aan het verzekerde
voertuig.

Rechtsbijstand
Wij waarborgen uw verhaal tegen een
aansprakelijke derde voor uw lichamelijke
schade of de stoffelijke schade aan het
verzekerde voertuig.

Schade aan het voertuig
Schade als gevolg van diefstal of poging tot
diefstal:
• wanneer het voertuig zich in een
publieke ruimte bevindt en u de
portieren niet hebt afgesloten of de
sleutels op een zichtbare plaats in
het voertuig hebt gelaten.
• Als u de diefstal niet binnen 24 uur
aan de politie hebt aangegeven.

Wij verzekeren uw strafrechtelijke
verdediging indien u wordt vervolgd voor
een overtreding van gelijk welke
verkeersregel.
Wanneer een gerechtelijke procedure zicht
opdringt, kan u vrij uw advocaat kiezen.
Schade aan het voertuig
Wij verzekeren de schade aan het
verzekerde voertuig door middel van
verscheidene waarborgen waaruit u kan
kiezen:

Rechtsbijstand
Boetes, opdeciemen en minnelijke
schikkingen.

Schade die ontstaat door slijtage van het
Voertuig of door een mechanisch gebrek of
een constructiefout.
Bijstand
Verblijf van meer dan 3 maanden in het
buitenland

•

•
•

•
•

Glasbreuk: breken van de voor-, zijen achterruiten, of die welke in het
dak zijn ingebouwd.
Brand: schade door brand,
ontploffing of kortsluiting.
Natuurkrachten: schade door
storm, hagel, overstroming of
andere natuurrampen en alle door
dieren veroorzaakte schade.
Stoffelijke schade: schade door
ongeval of vandalisme.
Diefstal: verdwijning of
beschadiging als gevolg van
(poging tot) diefstal (met inbegrip
van carjacking of homejacking).

Bijstand
In het kader van de bijstand van het
voertuig waarborgen wij bij ongeval,
diefstal, pech of een ander incident (lekke
band, problemen met sleutels of brandstof):
• depannage of slepen van het
verzekerde voertuig.
• terugreis van de inzittende naar
hun woonplaats

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Er bestaan beperkingen of een recht van
verhaal in hoofde van de verzekeraar in het
geval dat, op het ogenblik van het
schadegeval:
vastgesteld wordt dat u bepaalde informatie
over het te verzekeren risico hebt
achtergehouden.
het voertuig niet in orde is met de
technische controle.
het voertuig wordt bestuurd door een
persoon in staat van dronkenschap of
alcoholintoxicatie of die niet voldoet aan de
wettelijke voorwaarden.
het voertuig wordt bestuurd door een
persoon jonger dan 26 jaar. Indien het
voertuig geen sportkenmerken heeft, wordt
de vrijstelling voor de burgerlijke
aansprakelijkheid beperkt tot € 300,00.
Heeft het voertuig wel sportkenmerken, dan
is de vrijstelling € 625,00.
De waarborg Rechtsbijstand is begrensd:
wij verzekeren tot maximaal € 125.000,00
incl btw.
In het kader van de waarborg Stoffelijke
schade:
• wordt er een vrijstelling toegepast van
2,5% van de verzekerde waarde
(conform expertise).
• tijdens “Regularity” ritten, wordt de
vrijstelling opgetrokken naar 4% van de
verzekerde waarde (conform
expertise).
• de vrijstelling bedraagt steeds 5% van
de verzekerde waarde (conform
expertise) wanneer het voertuig wordt
bestuurd door een persoon jonger dan
26 jaar.
In het kader van de waarborg Bijstand aan
het voertuig, zal er geen tussenkomst zijn in
geval van lekke band indien het voertuig
niet over een volwaardig reservewiel
beschikt.

Waar ben ik gedekt?
U bent verzekerd in alle landen vermeld op de groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?
•
•

•
•

U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten
van de overeenkomst.
Indien er zich wijzigingen voordoen aan het risico waarvoor u verzekerd bent tijdens de looptijd van de
overkomst (o.a. toevoeging van een bijkomende hoofd- of gebeurlijke bestuurder in uw polis, verhuizing,
wijzigingen aan de gegevens van uw motorrijtuig…), moet u melden aan uw verzekeraar.
U dient alle in uw contract opgenomen voorzorgmaatregelen te treffen om te vermijden dat zich een
schadegeval voordoet.
U moet een schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de algemene
voorwaarden. Verder moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te
voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een
gesplitste premiebetaling is niet mogelijk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de overeenkomst. Deze duurt een jaar en wordt
stilzwijgend verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. Dit kan per
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

