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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 exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen 
verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. Contacteer uw adviseur of 
kantoorhouder voor meer informatie. Of ga naar www.federale.be. 

Welk soort verzekering is dit? 

Deze verzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt aan derden naar aanleiding van het gebruik van het 
verzekerde voertuig (= verplichte verzekering) en biedt een bijstand voor uw voertuig. Zij biedt eveneens optionele waarborgen voor het 
dekken van de schade aan uw voertuig, uw schade als bestuurder (in het geval van lichamelijke letsels), evenals uw rechtsbijstand. 

Wat is verzekerd? 

✓ Basiswaarborgen: 
✓ Verplichte verzekering van de Burgerlijke 

Aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen. 
✓ Federale Bijstand auto (voor wagens en bestelwagens; 

in geval van ongeval, brand, diefstal, diefstal, poging tot 
diefstal of vandalisme) 

 

❑ Optionele waarborgen: 

❑ Bijkomende risico’s (voor de schade aan uw voertuig): 
❑ Verzekering Brand 
❑ Verzekering Brand + Diefstal 
❑ Verzekering Materiële Schade 
❑ Verzekering Kleine Omnium 
❑ Verzekering Kleine Omnium zonder diefstal 
❑ Verzekering Omnium 
In het kader van deze bijkomende risico’s heeft u de 
keuze tussen verschillende vergoedingsformules in geval 
van een totaal verlies met uw voertuig. U kunt (bij het 
onderschrijven van uw contract) kiezen voor OFWEL een 
vergoeding op basis van de werkelijke waarde* van het 
verzekerde voertuig OFWEL voor een forfaitaire 
vergoeding berekend op basis van de waarde van het 
verzekerde voertuig (catalogus-* of factuurwaarde*, 
volgens de gekozen formule), met toepassing van een 
forfaitaire afschrijving. De forfaitaire 
vergoedingsformules variëren volgens het type voertuig 
en volgens de onderschreven bijkomende waarborg. 

*Werkelijke waarde = waarde van het voertuig voor het 

schadegeval, vastgelegd door expertise   
*Cataloguswaarde = officiële waarde van het voertuig bij 
de eerste ingebruikname.  

     *Factuurwaarde = prijs vermeld op de aankoopfactuur 
van het  voertuig.  

 

❑ Rechtsbijstand: tussenkomst ten belope van 20 000 
EUR per schadegeval voor de verdediging van uw 
rechten in het kader van een strafrechtelijke 
verdediging, een minnelijke regeling of van een 
burgerrechtelijke procedure die voortvloeit uit het 
gebruik van uw verzekerde voertuig. 

 

❑ Verzekering van de bestuurder: vergoeding in geval van 
overlijden of lichamelijke letsels, met uitzondering van 
morele schade; tussenkomst beperkt tot 500.000 EUR 
per schadegeval. 

 

Wat is niet verzekerd? 

x Burgerlijke Aansprakelijkheid: de schade die niet veroorzaakt 
wordt door het gebruik van uw voertuig (bv. veroorzaakt door de 
vervoerde goederen) of die voortvloeit uit de deelname van het 
verzekerde voertuig aan autoraces/snelheidswedstrijden. 

 x Bijstand auto: bijstand bij pech van het verzekerde voertuig 
 

Bijkomende risico’s: de schadegevallen voorgevallen wanneer 
de bestuurder niet voldoet aan de voorwaarden 
voorgeschreven door de wet om dit voertuig te besturen of zich 
in toestand van dronkenschap of alcoholintoxicatie bevindt. 

 

Rechtsbijstand: fiscale geschillen, boetes en kosten van straf- 
rechtelijke instanties. 

 
Verzekering van de bestuurder: de schadegevallen voorgevallen 
wanneer de bestuurder een persoon is aan wie het aangeduide 
voertuig werd toevertrouwd uit hoofde van zijn 
beroepsbezigheid. 
 

 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 

! Wanneer wij iemand moeten vergoeden in het kader van de 
verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, 
oefenen wij een verhaal uit tegen u of een verzekerde, onder 
meer in geval van onvolledige of onjuiste verklaring, wanneer 
de waarborg geschorst is wegens niet-betaling van de 
premie, het ongeval veroorzaakt wordt door de staat van 
dronkenschap of indien u geen geldig rijbewijs heeft. 

 

   Materiële Schade en Omnium: een eigen risico wordt 
toegepast in geval van schade aan uw voertuig (het bedrag 
wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden). 

 

     Bijkomende risico’s – vergoedingsformules:  
     Personenwagens: de aangeboden forfaitaire vergoedings- 

formules voorzien dat bij totaal verlies uw voertuig zonder 
waardeverlies wordt vergoed gedurende: 

   - de eerste 12 maanden (op basis van de cataloguswaarde) 
als de formule Overeengekomen waarde gekozen wordt; 

   - de eerste 24 maanden (op basis van de factuurwaarde) als 
de formule Omnium FixValue24 gekozen wordt.  

   Na deze periodes zonder waardeverlies zal de waarde tot de 
60ste maand slechts met 1% per maand dalen. Vanaf de 
61ste maand wordt er vergoed op basis van de werkelijke 
waarde van het voertuig vóór de schade, verhoogd met 15%. 

   Andere types voertuigen: de voorwaarden van de forfaitaire 
vergoedingsformules worden gespecifieerd in het contract.  
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Waar ben ik gedekt? 
 

✓ Burgerlijke Aansprakelijkheid, Bijkomende Risico’s, Rechtsbijstand  en  Verzekering  bestuurder:  In  alle  landen  van  de  EU, het 
Verenigd Koninkrijk,  in de vorstendommen Andorra en Monaco, in Vaticaanstad, in Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen, Servië, San-
Marino, Zwitserland, Marokko, Tunesië en Turkije, en in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië en Montenegro (= landen 
vermeld op het verzekeringsbewijs). 

✓ Bijstand auto: In België en buiten België binnen 50 kilometer van de grens. 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

- U dient ons bij het sluiten van het contract eerlijke, accurate en volledige informatie te verschaffen over het te verzekeren risico. 
 

- Indien u het risico wijzigt gedurende de looptijd van uw contract (bv. toevoeging van een gewone bestuurder in uw contract, 
verhuizing, wijziging van de gegevens van uw voertuig…), dient u ons dit te melden. 

 

- U dient al de nodige maatregelen te nemen om schade te vermijden. 
 

- U dient een schadegeval en de  omstandigheden  ervan  te  melden  binnen  de  termijn  voorzien  in  de  algemene  voorwaar-  
den. Bovendien moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken. 

Wanneer en hoe betaal ik? 

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling 
is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en gaat gepaard met bijkomende kosten. 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract heeft een looptijd van een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur. 

Hoe zeg ik mijn contract op? 

U kan het verzekeringscontract opzeggen door ons hier ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van op de hoogte te bren- 
gen. U kan dit doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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