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Toerisme en zaken, gemengd gebruik, minibus en
lichte vracht

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 motorijtuigenverzekering 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: (mini)omnium, verzekering van de bestuurder 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: bij een aansprakelijk of nietaansprakelijk verkeersongeval in België, in het
Groothertogdom Luxemburg en tot 50 km voorbij
onze landsgrenzen: depanneren of takelen (24 uur
per dag) van uw voertuig.
Terugbrengen van de inzittenden van het voertuig
naar hun woonplaats.
Bij een verkeersongeval onbetwistbaar in recht
zorgt een Ford erkende hersteller voor een
vervangwagen tijdens de duur van de herstelling
en gedurende 6 dagen bij totaal verlies.

•

BOB-waarborg: wij vergoeden de materiële
schade vanaf € 500 veroorzaakt:
- aan het voertuig van een derde waarmee de
verzekerde in zijn hoedanigheid van BOB rijdt;
- aan het voertuig van de verzekerde wanneer
hij een beroep doet op een BOB voor het
besturen van zijn voertuig.

ü Omniumformules
•

Mini Omnium: dekking voor diefstal, brand,
glasbreuk, natuurkrachten en aanraking met
dieren.

•

Mini Omnium Plus: Mini Omnium + dekking bij
totaal verlies.

•

Omnium: Mini Omnium Plus + dekking stoffelijke
schade.

•

Omnium Plus: Omnium + dekking bij diefstal tot
€ 1 000 van goederen die zich in de auto
bevinden.

De verzekerde waarde die de basis uitmaakt van de
premieberekening en de schadeloosstelling is de
cataloguswaarde van het omschreven motorrijtuig
bij de eerste in verkeerstelling ervan en daarbij
inbegrepen alle oorspronkelijk gemonteerde opties en
toebehoren, exclusief btw.
De toebehoren die na het afsluiten van de
verzekeringsovereenkomst werden aangebracht zijn
gratis verzekerd tot € 1 000 exclusief btw, als ze
onlosmakelijk deel uitmaken van het voertuig.
De Belasting op de in Verkeerstelling (BIV) kan op uw
verzoek meeverzekerd worden.

	
  

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 waarborgen Mini Omnium en Mini Omnium Plus
verzekeren niet:
• diefstal als gevolg van het verlies van een sleutel
of het achterlaten van een sleutel op of in het
voertuig en diefstal door de familieleden of de
aangestelden van de verzekeringsnemer of de
verzekerde;
• schade veroorzaakt door vandalisme;
• voor de waarborg natuurkrachten en aanraking
met dieren: schade aan de banden behalve
wanneer deze samenvalt met een andere
gewaarborgde schade.

x De waarborg Mini Omnium Plus verzekert niet de
herstelling van het voertuig in het kader van de
waarborg Totaal Verlies.

x		 De waarborgen Omnium et Omnium Plus verzekeren
niet:
• diefstal als gevolg van het verlies van een sleutel
of het achterlaten van een sleutel op of in het
voertuig en diefstal door de familieleden of de
aangestelden van de verzekeringsnemer of de
verzekerd;
• voor de waarborg natuurkrachten en aanraking
met dieren: schade aan de banden behalve
wanneer deze samenvalt met een andere
gewaarborgde schade.

x		 De waarborgen verzekering van de bestuurder,
Mini Omnium Plus, Omnium et Omnium Plus
verzekeren niet de schade die zich voordoet wanneer:
• de verzekerde zich bevindt in staat van
dronkenschap of in staat van alcoholvergiftiging
(gelijk aan of hoger dan 1,5 g per liter bloed) op
het moment van het schadegeval;
• de verzekerde deelneemt aan snelheids- of
regelmatigheidswedstrijden;
• de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft op het
moment van het schadegeval;
• het voertuig op het moment van het schadegeval
niet beschikt over een geldig keuringsbewijs.

x De waarborgen Rechtsbijstand en Rechtsbijstand
Plus verzekeren niet de geldboeten en minnelijke
schikkingen met het Openbaar Ministerie.
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Wat is er verzekerd?
ü Verzekering van de bestuurder: dekt de lichamelijke
letsels en het overlijden van de bestuurder bij een
aanprakelijk of niet aansprakelijk ongeval en dit tot
€ 1 500 000 per schadegeval.

	
  

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!

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.

!
!

Burgerlijke aansprakelijkheid
Indien de verzekeringsnemer ouder is dan 30 jaar en:
• het contract geen melding maakt van een andere
bestuurder jonger dan 26 jaar: toepassing van
een vrijstelling van € 800 bij een schadegeval
veroorzaakt door een bestuurder van minder dan
26 jaar;
• het contract vermeldt een andere bestuurder
jonger dan 26 jaar: toepassing van een vrijstelling
van € 500 bij een schadegeval veroorzaakt door
een bestuurder jonger dan 26 jaar wanneer het
schadegeval zich heeft voorgedaan in de nacht
van vrijdag, zaterdag, zondag, de nacht voor een
wettelijke feestdag of de nacht van de wettelijke
feestdag tussen 24.00 uur en 7.00 uur ‘s morgens.
Diefstal, brand, natuurkrachten, aanraking met
dieren en totaal verlies
Vrijstelling van € 450 bij herstelling of bij totaal
verlies. Deze vrijstelling wordt niet toegepast indien
de herstelling of wederaankoop van een nieuwe Ford
gebeurt bij een Ford erkende hersteller.
Glasbreuk
Vrijstelling van € 150 indien de herstelling niet
toevertrouwd wordt aan een Ford erkende hersteller.
Stoffelijke schade
• Bij herstelling (Omnium en Omnium Plus)
- Indien contractueel een vrijstelling voorzien
is van € 0, € 450 of € 900 bij herstelling door
een door Ford erkende hersteller wordt de
vrijstelling op respectievelijk € 450, € 900
en € 1 350 gebracht indien de herstelling
uitgevoerd wordt door een niet door Ford
erkende hersteller.
- De vrijstelling van € 0 is niet van toepassing
voor de categorie lichte vrachtwagen in
combinatie met beroepsgebruik.
- Indien de verzekeringsnemer jonger is dan
30 jaar bedraagt de opgelegde vrijstelling
€ 450 ongeacht de hersteller. De schade
kleiner dan dit bedrag wordt niet vergoed.
Als de schade groter is dan € 450 wordt de
schade integraal vergoed indien de herstelling
uitgevoerd wordt door een Ford erkende
hersteller.
•

Bij totaal verlies
Bij totaal verlies wordt de toegekende
vergoeding verkregen door de onderstaande
waardeverminderingscoëfficiënten toe te passen
op de verzekerde waarde:
Mini Omnium (Plus) & Omnium
Ouderdom voertuig
0 tot 12 maand
de

Waardevermindering
0%

13 tot 24 maand

1,5 % per maand

25ste tot 72ste maand

1 % per maand

de

ste

Omnium Plus
Ouderdom voertuig
0 tot 30 maand
ste

Waardevermindering
0%

31ste tot 46ste maand

2,5 % per maand

47ste tot 72ste maand

1 % per maand

Vanaf de 73ste maand zal worden vergoed volgens
de werkelijke waarde van het motorrijtuig op het
moment van het schadegeval (na expertise).

	
  

Waar ben ik verzekerd?
ü Burgerlijke aansprakelijkheid en Rechtsbijstand: in alle landen die op de groene kaart vermeld worden en niet doorstreept
werden (lijst die opgesteld werd op basis van internationale conventies tussen de verschillende Bureaus).
ü Mobility: in België, in het Groothertogdom Luxemburg en tot 50 km voorbij onze landsgrenzen.
ü Verzekering van de bestuurder: België, de landen van de Europese Unie, Andorra, Ijsland, Liechtenstein, Marokko, Monaco,
Noorwegen, San Marino, Servië, Zwitserland, Turkije en Vaticaanstad.
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, Zwitserland en
Noorwegen.

ü Mini omnium, Mini omnium Plus, Omnium, Omnium Plus: 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.

	
  

Wanneer start en eindigt de dekking?
De autoverzekering 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.

