
Wat is verzekerd?
ü  Het personeel van de verzekeringnemer is tijdens zijn woon-werk en 

dienstverplaatsingen gedekt, ongeacht het gebruikte vervoermiddel (zelfs in zijn 
hoedanigheid van voetganger) en ongeacht de eigendom van dit vervoermiddel. 

De vervoermiddelen die onder deze verzekering vallen zijn de volgende:

ü de voertuigen die niet onderworpen zijn aan de wettelijk verplichte burgerlijke 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (zachte mobiliteit);

ü de voertuigen die onderworpen zijn aan deze verzekeringsverplichting maar enkel 
in de volgende gevallen: 
•  bij gebruik van het persoonlijk voertuig door de verzekerde in 

geval van onderschrijving van de facultatieve waarborg « Omnium 
dienstverplaatsingen »;

• bij gebruik van een deelvoertuig via een platform voor carsharing;
•  bij gebruik van het persoonlijk voertuig als gevolg van een 

onaangekondigde staking of onverwachte schrapping van een openbaar 
vervoermiddel.

De volgende waarborgen kunnen onderschreven worden (min. 2 waarborgen te 
onderschrijven; de gecombineerde onderschrijving van de waarborgen Omnium 
vervoermiddelen en Omnium dienstverplaatsingen geldt slechts als 1 waarborg):

ü Omnium vervoermiddelen: dekking voor diefstal, brand, materiële schade en 
glasbreuk voor de voertuigen (en eventuele vaste toebehoren) die uw werknemer 
bestuurt.

 Voor de waarborg diefstal moet worden voldaan aan de anti-diefstal vereisten 
voor het betreffende vervoermiddel.

ü Omnium dienstverplaatsingen: dekking van het persoonlijk voertuig van de 
verzekerde, wanneer hij dit gebruikt voor professionele verplaatsingen of ook op 
het traject woon-werk, in geval van diefstal, glasbreuk of materiële schade.

ü Stoffelijke schade aan persoonlijke bezittingen: dekking voor diefstal, brand en 
materiële schade van persoonlijke bezittingen.

ü Bijstand 

• Pechverhelping: in geval van een ongeval of pech, het depanneren en/of 
takelen van het voertuig én het brengen van de verzekerde naar zijn woon- 
of werkplaats.

• Ongeval: als ten gevolge van een ongeval tijdens de verplaatsing met het 
voertuig de verzekerde letsels heeft opgelopen waardoor een overbrenging 
met een ziekenwagen noodzakelijk is, betaalt Ethias het vervoer van de 
verzekerde van de plaats van het voorval naar het ziekenhuis, evenals de 
terugkeer naar zijn woonplaats bij het verlaten van het ziekenhuis.

• Terugbetaling van kosten: terugbetaling van kosten voor alternatief vervoer 
in het geval van (i) onaangekondigde stakingen of annuleringen van trein, 
tram of bus (ii) panne bij carpooling waarbij de verzekerde passagier is.

ü Lichamelijke ongevallen: dekt de lichamelijke letsels en het overlijden van de 
verzekerde bij een aansprakelijk of niet aansprakelijk ongeval. Meer specifiek, 
worden o.a. vergoed:

• indien de verzekerde gewond is: de geneeskundige behandelingskosten, de 
heelkundige en de farmaceutische kosten, de economische, huishoudelijke, 
morele en esthetische schade voortspruitend uit de tijdelijke volledige of 
gedeeltelijke ongeschiktheid of uit de blijvende volledige of gedeeltelijke 
ongeschiktheid;

• indien de verzekerde overleden is: de terugbetaling van de 
begrafeniskosten en de economische en morele schade in hoofde van de 
rechtverkrijgenden.

ü Burgerlijke aansprakelijkheid (BA): dekking voor de lichamelijke en/of materiële 
schade veroorzaakt aan derden en waarvoor de verzekerde aansprakelijk is.

ü Rechtsbijstand: het ten laste nemen van de verdedigingskosten die noodzakelijk 
zijn voor de uitoefening van de rechten van de verzekerde, ofwel om een 
schadevergoeding te bekomen, ofwel om zich te verdedigen in een burgerlijke of 
strafrechtelijke procedure.

Wat is niet verzekerd?

Voornaamste algemene uitsluitingen: de schade die zich voordoet:
x wanneer u zich bevindt in staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie 

of een gelijkaardige toestand, veroorzaakt door het gebruik van producten of 
substanties andere dan alcoholische dranken;

x ten gevolge van een opzettelijke daad van uzelf en/of een begunstigde. 

De waarborg Omnium: 
x diefstal als gevolg van het verlies van een sleutel of het achterlaten van  

een sleutel op of in het voertuig;
x diefstal gepleegd door familieleden of personen die bij de verzekerde wonen;
x  diefstal van vastgemaakte toebehoren wanneer die niet op de aankoopfactuur 

van het voertuig in nieuwe staat of op een aparte aankoopfactuur vermeld 
worden. Losse toebehoren (onder andere: tassen, handtassen, mandjes, 
navigatietoestellen, computers, camera’s, fietspompen en drinkbussen) zijn altijd 
uitgesloten;

x diefstal van wielen ;
x  de schade aan de onderdelen van het voertuig als gevolg van een constructie- 

of materiaalfout, slijtage, duidelijk slecht onderhoud van deze onderdelen, of 
als gevolg van gebruik van het voertuig dat niet in overeenstemming is met de 
instructies van de constructeur;

x  de schade veroorzaakt aan de banden door een lekke band.

De waarborg Stoffelijke schade aan persoonlijke bezittingen: 
x diefstal van cash geld.

De waarborg Lichamelijke ongevallen: 
x de ongevallen die ontstaan door een felle ruzie, agressie of aanslag waarvan de 

verzekerde de uitlokker of aanstoker was.
De waarborg Bijstand, elk verzoek tot tussenkomst:
x voor prestaties die niet door ons worden georganiseerd;
x  dat het gevolg is van het niet-conforme gebruik van het voertuig;
x  gelinkt aan de herstelling van het voertuig.

De waarborgen BA: 
x schade die voortvloeit uit het gebruik van een voertuig dat onder de wettelijke 

verzekeringsplicht valt.

De waarborgen Rechtsbijstand:
x  geschillen tussen verzekerden wanneer zij vorderingen hebben op elkaar of op de 

verzekeringnemer uit hoofde van dezelfde rechtsbijstandsverzekering;
x boetes en minnelijke schikkingen in strafzaken.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

! Voor alle waarborgen: de verzekering Mobility & More is een top-up verzekering. 
Het is een zogenaamde verzekering « in tweede rang ». De gedekte waarborgen 
treden slechts in werking in de volgende gevallen:
•  als aanvulling op een bestaande verzekering die ten voordele van de 

verzekerde afgesloten werd, voor de bedragen die hoger zijn dan de 
bedragen van het al afgesloten contract;

•  als de verzekerde geen enkele andere dekking geniet.

! Voor de waarborg Omnium persoonlijke bezittingen: 
•  de tussenkomst is beperkt tot twee schadegevallen per verzekeringsjaar en 

tot € 1 200,00 per schadegeval.

! Voor de waarborg Bijstand: 
•  pechverhelping: geen plafond noch beperking in het aantal tussenkomsten. 

De waarborg is enkel geldig in België en 50 km voorbij onze landsgrenzen;
• terugbetaling van kosten: tussenkomst tot een maximaal bedrag van  

€ 75,00 en tot 5 keer per jaar.

! Voor de waarborg Lichamelijke ongevallen:
•  de tussenkomst is beperkt tot een maximum van € 25 000,00 per 

verzekerde en per schadegeval.

! Voor de waarborg BA: 
•  onze tussenkomst is beperkt tot € 25 589 191,74*  

per schadegeval bij lichamelijke letsels en tot € 7 395 947,70* per 
schadegeval, voor stoffelijke schade.

! Voor de waarborg Rechtsbijstand: 
•  onze tussenkomst is beperkt tot 100 % van de financiële omvang van het 

geschil en tot maximum € 30 816,45* per schadegeval.

* gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (247,00).

	   	  

Mobility & More verzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming: Ethias NV |  België -  
Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 196 

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 Mobility & More is een multirisicoverzekering. Tijdens de woon-werk en dienstverplaatsingen, laat deze verzekering 
toe om de materiële en lichamelijke schade die een van uw werknemers heeft opgelopen te dekken, alsook zijn verantwoordelijkheid 
ten aanzien van derden en voorziet in een bijstand. Deze verzekering kan de volgende waarborgen dekken: omnium vervoermiddelen, 
omnium dienstverplaatsingen, stoffelijke schade van persoonlijke bezittingen, bijstand, lichamelijke ongevallen, verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

	  

Product: Mobility & More verzekering



Waar ben ik gedekt?

ü De waarborgen zijn geldig in heel Europa.

ü De waarborg pechverhelping is geldig in België en 50 km voorbij onze landsgrenzen. 

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 moet u aan 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 betaal ik?

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

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De verzekering Mobility & More start op de in de bijzondere 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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