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addendum aan de algemene voorwaarden Motorrijtuigenverzekering
Verzekering van de bestuurder Plus
Deze waarborg is een uitbreiding op de Verzekering van de bestuurder voor tweewielige motorrijtuigen.
Indien de Verzekering van de bestuurder Plus is verworven, is automatisch de Verzekering van de bestuurder
verworven zoals omschreven in de algemene voorwaarden 2251-540.

1.

Verworvenheid van deze waarborguitbreiding

De waarborg waarvan de details in dit document beschreven worden, is slechts verworven voor zover dit
uitdrukkelijk vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden.
Deze waarborguitbreiding is enkel verworven bij een tijdens de geldigheidsduur van de waarborg overkomen
ongeval dat een lichamelijk letsel teweegbrengt. De verzekerde die vergoeding wenst te bekomen dient een
medisch attest voor te leggen.

2.

Omschrijving van de waarborguitbreiding

In geval een in het kader van deze waarborg verzekerd schadegeval verzekeren wij, tot maximum 1 200,00 euro
(btw inbegrepen) per schadegeval, de beschadigingen door dit schadegeval toegebracht aan de
veiligheidsuitrusting van de motorbestuurder.
Onder beschadiging wordt verstaan elke schade die de beveiligende functie van de uitrusting teniet doet.
Onder veiligheidsuitrusting wordt verstaan:

•
•
•
•
•
3.

valhelmen;
motorbroeken, motorpakken en motorjassen;
rugprotectoren;
motorhandschoenen;
motorlaarzen.

Berekening van de schadevergoeding

De verzekerde dient ons een aankoopfactuur op zijn naam van de beschadigde uitrusting voor te leggen of enig
ander document waaruit zijn eigendomstitel blijkt evenals het bewijs van de beschadiging (foto’s).
Wij vergoeden de aankoopwaarde van de beschadigde uitrusting. Op deze aankoopwaarde passen wij een
waardevermindering toe van 1 % per maand. De begindatum is de datum van aankoop van de uitrusting.
De einddatum is de dag van het schadegeval. Iedere begonnen kalendermaand geldt als een volledige maand.
De maximum waardevermindering is echter op 75 % vastgesteld.
Bij gebrek aan een aankoopfactuur op naam van de verzekerde zal de werkelijke waarde worden vergoed na
expertise van de beschadigde uitrusting door een inspecteur van Ethias.
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Indien wij de beschadigde valhelm vergoeden verbindt de verzekerde er zich toe de eigendom hiervan over te
dragen aan Ethias door afgifte ervan in één van de zetels of kantoren van Ethias. Op verzoek van Ethias verbindt hij
er zich eveneens toe om de eigendom van de overige beschadigde en vergoede uitrusting over te dragen aan Ethias.

