Motorrijtuigen Verzekering
Informatie document over het verzekeringsproduct
Onderneming: Athora Belgium

Product: Verzekering Motorrijtuigen - Verzekering materiële schade (mini omnium)

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?
Optionele verzekering die aanvullende waarborgen aanbiedt naast de verplichte BA autoverzekering, voor schade aan uw voertuig
(toerisme- en bedrijfswagen, auto, bestelwagen, ...) als gevolg van brand, diefstal, glasbreuk of schade door natuurkrachten.
Wat is verzekerd?
Verzekeringen ‘Genoemde gevaren’

Wat is niet verzekerd?



Schade veroorzaakt bij weddenschappen, uitdagingen of door
zelfmoord of zelfmoordpoging van de verzekerde




Schade veroorzaakt door oorlog of feiten van dezelfde aard

 Terugbetaling van de voertuigwaarde of vergoeding van de
schade veroorzaakt bij een diefstal
 Tussenkomst bij glasbreuk
 Vergoeding van de schade aan het voertuig, te wijten aan




Schade veroorzaakt vanuit een nucleaire context

 Pechverhelping en vervangwagen



Niet-accidentele schade, meer bepaald doelbewust door
verzekerde veroorzaakte schade




Schade die louter de pneumatiek betreft




Schade veroorzaakt bij onderhouds- of herstellingswedstrijden



Schade veroorzaakt door manifest slecht onderhoud of door
slijtage



Schade die voortvloeit uit ontzegging van het gebruik, of door
waardeverlies van het verzekerde voertuig



Bij diefstal: zijn niet gedekt, de schade te wijten aan oplichting,
misleiding of misbruik van vertrouwen, medeplichtigheid bij
diefstal, niet-naleving van de verplichtingen en preventie
maatregelen

 Schadeloosstelling voor schade aan het verzekerde voertuig
veroorzaakt door brand, bliksem, ontploffing of kortsluiting

natuurgeweld: natuurlijke elementen en dieren

Als u kiest voor meer bescherming:

 Verzekering materiële schade (cf. fiche volledige omnium)
 Athora Assistance (cf. fiche Europ Assistance)
 Verzekering Individueel Verkeer (cf. fiche individueel verkeer)
 Rechtbijstand Verzekering (cf. fiche Roadcruiser/Roadmaster)

Schade veroorzaakt bij deelname aan een staking, lock-out,
oproer of elke collectief geïnspireerde gewelddaad
Schade veroorzaakt terwijl het verzekerde voertuig verhuurd of
opgeëist is

Schade veroorzaakt tijdens voorbereiding van of deelname
aan een competitie of een snelheids-, regelmatigheids- of
behendigheidswedstrijd
Schade veroorzaakt tijdens opschorting van het contract
wegens niet-betaling van de premie

Zijn er dekkingsbeperkingen?

REFG

!

Aftrek van een vrijstelling voor glasbreuk: € 75,00 per schadegeval indien de herstelling niet wordt uitgevoerd door een van onze erkende herstellers met
specialisatie in glasbreuk

!

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 schriftelijk melden, uiterlijk 8 dagen na de feiten
 Handelen als een goede huisvader en alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te milderen
 Meewerken aan de afhandeling van het schadegeval en alle nuttige inlichtingen bezorgen om het dossier te onderzoeken en de schade te evalueren
 Voor elke herstelling van meer dan € 500,00 het voertuig aan een voorafgaande expertise onderwerpen
 Bij diefstal of botsing met wild, aangifte doen bij de bevoegde autoriteit, binnen de 24 uur die volgen op de vaststelling van de diefstal of van de aanrijding met
het wild

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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