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Motor en Bromfiets en Quad

Belangrijk: dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze
verzekering. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet
volledig. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele
voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.
Welke soort verzekering is dit ?
De verzekering Tweewieler is een multirisk verzekering. Zij bevat de verplichte waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid dewelke de lichamelijke
en/of materiële schade veroorzaakt door uw voertuig aan derden en waarvoor u aansprakelijk bent, dekt. Zij kan uitgebreid worden met de
volgende facultatieve waarborgen: diefstal en brand, verzekering van de bestuurder (Motor en bromfiets), verzekering van de bestuurder Plus
(uitsluitend motor) en rechtsbijstand.
	
  

Wat is er verzekerd?
ü Burgerlijke aansprakelijkheid: dekking voor de
lichamelijke en/of materiële schade veroorzaakt aan
derden en waarvoor u aansprakelijk bent.
Uitbreidingen: Mobility (enkel voor motorfietsen):
bij een aansprakelijk of niet-aansprakelijk
verkeersongeval in België, in het Groothertogdom
Luxemburg en tot 50 km voorbij onze landsgrenzen:
depanneren of takelen (24 uur per dag) van uw
voertuig naar een garage van uw keuze.
Terugbrengen van de inzittenden van het voertuig naar
hun woonplaats.
ü Waarborgen brand en diefstal
• Verzekering van uw voertuig tegen brand en
diefstal, schade door vuur en ontploffing.
• De verzekerde waarde die de basis uitmaakt van
de premieberekening en de schadeloosstelling is
concreet de aankoopwaarde van het omschreven
motorrijtuig en daarbij inbegrepen alle
oorspronkelijk gemonteerde opties en toebehoren
exclusief btw.
ü Verzekering van de bestuurder: dekt de lichamelijke
letsels en het overlijden van de bestuurder bij een
aansprakelijk of niet aansprakelijk ongeval en dit tot
€ 25 000 per schadegeval.
ü Verzekering van de bestuurder Plus (uitsluitend voor
motorfietsen): verzekert bovenop de dekking van de
verzekering van de bestuurder en tot maximum
€ 1 200 per schadegeval de beschadigingen
toegebracht aan de veiligheidsuitrusting (valhelm,
motorbroek, motorpak, motorjas, rugprotectoren,
morhandschoenen en motorlaarzen) van de
motorbestuurder.
ü Rechtsbijstand: vergoeding van de kosten van de
verzekerde tijdens de uitoefening van zijn rechten
via minnelijke schikking of gerechtelijke procedure
(advocaten, deurwaarders, expertise, enz.).
• Basis
- In geval van vervolging bij inbreuken op het
verkeersreglement.
- Om een vergoeding van uw schade (materieel
en lichamelijk) te verkrijgen van een
aansprakelijke derde.
- tot € 25 000 per schadegeval.
• Plus
- Uitgebreide dekking bij geschillen die
verband houden met de inschrijving,de
verkeersbelasting en de technische keuring
van het voertuig of de aankoop, de verkoop ,
de herstelling of de waarborg ervan.
- Tot € 75 000 per schadegeval.
+ uitbreidingen: onvermogendheid van derden,
terugbetaling van douanerechten en andere
diverse kosten.

	
  

Wat is er niet verzekerd?
x De waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid verzekert
niet:
• de schade aan het verzekerde motorrijtuig;
• de voor de schade aansprakelijke persoon
(inkomensverlies, gezondheidzorgen, enz.).

x De waarborg diefstal verzekert niet:
•

•
•

het achterlaten van een sleutel op of in het
voertuig en diefstal door uw familieleden of uw
aangestelden of door u;
schade veroorzaakt door vandalisme;
het niet oorspronkelijk gemonteerde toebehoren,
kleding en bagage en andere vervoerde
voorwerpen.

x De waarborgen Rechtsbijstand en Rechtsbijstand
Plus verzekeren niet de geldboeten en minnelijke
schikkingen met het Openbaar Ministerie.

x De waarborgen verzekering van de bestuurder (Plus)
verzekert niet de schade die zich voordoet wanneer:
• u zich bevindt in staat van dronkenschap of in een
soortgelijke toestand die het gevolg is van het
gebruik van producten andere dan alcoholische
dranken tenzij wordt aangetoond dat er geen
verband bestaat tussen het schadegeval en de
staat van de verzekerde;
• u deelneemt aan snelheids- of
regelmatigheidswedstrijden;
• u geen geldig rijbewijs heeft op het  moment van
het schadegeval.

	
  

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!

Diefstal en brand
•
•

!

Toepassing van een vrijstelling van € 247,89 bij
een schadegeval diefstal.
Vergoeding bij totaal verlies op basis van de
werkelijke waarde van het motorrijtuig exclusief
btw op het moment van het schadegeval
(na expertise).

Verzekering van de bestuurder Plus
Vergoeding van de aankoopwaarde van de
beschadigde uitrusting. Op deze aankoopwaarde
passen wij een waardevermindering toe van 1 % per
maand. De maximum waardevermindering is op 75 %
bepaald. Bij gebrek aan een aankoopfactuur op uw
naam zal de werkelijke waarde worden vergoed na
expertise van de beschadigde uitrusting door een van
onze inspecteurs.

	
  

Waar ben ik verzekerd?
ü Burgerlijke aansprakelijkheid en Rechtsbijstand: in elk land waarvoor de dekking verleend wordt volgens het
verzekeringsbewijs.
ü Mobility: in België, in het Groothertogdom Luxemburg en tot 50 km voorbij onze landsgrenzen.
ü Verzekering van de bestuurder (Plus): België, de landen van de Europese Unie, Andorra, Ijsland, Liechtenstein, Marokko,
Monaco, Noorwegen, San Marino, Servië, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.
ü Rechtsbijstand Plus:
• voor de besprekingen, onderhandelingen en minnelijke regelingen die door de dienst Rechtsbijstand gevoerd worden en
voor de gerechtelijke en administratieve procedures: in de hele wereld;
• voor de onvermogendheid van derden en de repatriëring: in België, de landen van de Europese Unie, Noorwegen,
Verenigd Koninkrijk en Zwitersland.
ü Diefstal en brand: in de hele wereld.

	
  

	
  

Wat zijn mijn verplichtingen?
•

Bij het afsluiten van het contract moet u ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen.

•

Elke wijziging tijdens de looptijd van de overeenkomst die zich voordoet aan het verzekerde risico (o.a. het gebruik en de
kenmerken van het voertuig, de gebruikelijke en sporadische bestuurder(s), verandering van woonplaats, …) moet u ons melden.

•

U moet ons zo snel mogelijk een schadegeval en de precieze omstandigheden, oorzaken en omvang melden en alle maatregelen
nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe moet ik betalen?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks voor de vervaldag te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling.
Een gesplitste premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en hier zijn eventueel bijkomende kosten aan verbonden.

	
  

Wanneer start en eindigt de dekking?
De autoverzekering start op de in de bijzonder voorwaarden vermelde datum. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend
verlengd tenzij anders is vermeld in de bijzondere voorwaarden.

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