Motorrijtuigen Verzekering
Informatie document over het verzekeringsproduct
Onderneming: Generali Belgium

Product: Verzekering Motorrijtuigen - Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen
zijn niet exhaustief. Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de
verzekerde de algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht voor elke eigenaar die zijn gemotoriseerd rijtuig (toerisme- en bedrijfswagen,
auto, tweewieler, bestelwagen,... ) in verkeer brengt. Ze dekt de verwondingen van uw passagiers en enkel de schade, door het rijtuig
veroorzaakt aan de andere weggebruikers, in het geval dat u aansprakelijk bent.
Wat is verzekerd?
Verzekeringen ‘Genoemde gevaren’

 Schadeloosstelling voor schade die het rijtuig veroorzaakt aan
derden, bij ongeval in fout
 Schadeloosstelling

voor passagiers, slachtoffer van
verkeersongevallen krachtens de wet tot bescherming van de
zwakke weggebruikers

 Voorschot

van borg bij inbeslagname van voertuig of
vrijheidsberoving van verzekerde in het buitenland

 Pechverhelping en vervangwagen
Als u kiest voor meer bescherming:

Wat is niet verzekerd?







Schade veroorzaakt door een bestuurder zonder geldig rijbewijs





De schade aan de bestuurder zelf

Rijden in staat van dronkenschap of onder invloed van drugs
Doelbewust uitgelokte ongevallen
Schade aan het verzekerde rijtuig
Schade die voortvloeit uit deelname van het verzekerde rijtuig
aan competities of snelheidswedstrijden
De schade aan de vervoerde goederen
Aanhangwagens met een toegestaan totaal gewicht van lading
van meer dan 750 kilo

 Verzekering materiële schade (cf. fiches volledige of mini
omnium, glasbreuk)

 Generali Assistance (cf. fiche Europ Assistance)
 Verzekering Individueel Verkeer (cf. fiche individueel verkeer)
 Rechtbijstand verzekering(cf. fiches Roadcruiser/Roadmaster)
Zijn er dekkingsbeperkingen?
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De tussenkomsten zijn begrensd tot € 2478,94 per vervoerde persoon voor zijn persoonlijke bagage en kleding

!

De verzekeraar kan in sommige gevallen, vervat in de algemene en bijzondere voorwaarden, zich tegen de verzekerde keren om van hem de terugbetaling te
eisen van de bedragen die aan de slachtoffers werden gestort (bijv. € 148,00 geïndexeerd indien de bestuurder geen 23 jaar oud is)

De materiële schade, veroorzaakt door een brand, een ontploffing of een nucleair ongeval, niet gedekt door de wet, is begrensd tot € 1.239.467,62 per schadegeval
Het voorschot als borgstelling bedraagt maximaal € 61.973,38 per schadegeval
Schade veroorzaakt door terrorisme wordt gedekt in overeenstemming met de wet van 1 april 2007 (€ 1 miljard, geïndexeerd) en de bepalingen van onze
aansluiting bij vzw TRIP (Terrorisme Reinsurance and Insurance Pool)
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Waar ben ik gedekt?

 U bent gedekt in alle landen die op uw groene kaart vermeld zijn
 Bijstand: dekking in België, het Groothertogdom Luxemburg en in een straal van 30 km buiten de grenzen van België
Wat zijn mijn verplichtingen?

 Alle omstandigheden melden die bekend zijn of die redelijkerwijze moeten worden beschouwd als een element voor de risico-evaluatie
 Nieuwe omstandigheden of wijzigingen aan die omstandigheden melden, als deze van aard zijn het risico gevoelig en duurzaam te verzwaren (wijziging van
voertuig, adres, bestuurder, ...)

 Uw premie betalen
 Het schadegeval aangeven en alle dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke en extra-gerechtelijke handelingen overdragen, binnen 48u na hun
betekening

 Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te milderen
 Tenzij wij schriftelijke toestemming geven: geen enkele erkenning van aansprakelijkheid, geen enkele transactie, vaststelling van schade, belofte van
schadeloosstelling of betaling

 Verschijnen op de zittingen van de rechtbank en u onderwerpen aan de onderzoekshandelingen die de rechtbank beveelt
Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling is mogelijk tegen
bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

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