Motorrijtuigen Verzekering
Informatie document over het verzekeringsproduct
Onderneming: Athora Belgium

Product: Verzekering Motorrijtuigen -Verzekering Glasbreuk

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?
Deze verzekering is optioneel bij een contract burgerlijke aansprakelijkheid auto (bij ons onderschreven). Zij komt tussenbeide in geval
van glasbreuk in het verzekerde voertuig.
Wat is verzekerd?
Verzekeringen ‘Genoemde gevaren’

 Vergoeding van schade aan de voorruit door glasbreuk, barst of
sterretje
 Vergoeding van schade aan ruiten opzij of aan de achterkant
door breuk, barst of sterretje
 Vergoeding van het glazen gedeelte van het dak door breuk,
barst of sterretje

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!

Afzonderlijk contract glasbreuk: geen vrijstelling en verplichte vergoeding door Carglass

Waar ben ik gedekt?

 U bent gedekt in alle landen die op uw groene kaart vermeld zijn
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Wat is niet verzekerd?



Schade veroorzaakt door de vervoerde goederen, het plaatsen ,
uit-of afnemen van de ruiten



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




Schade veroorzaakt door oorlog of door feiten van diezelfde aard




Schade veroorzaakt door gebeurtenissen in de nucleaire context



Niet-accidentele schade, meer bepaald schade die opzettelijk
werd veroorzaakt door de verzekerde



Schade veroorzaakt bij de voorbereiding van, of deelname
aan een competitie of een snelheids-, regelmatigheids- of
behendigheidswedstrijd



Schade veroorzaakt ter gelegenheid van onderhouds- of
herstellingswerken



Schade tijdens de opschorting van het contract wegens nietbetaling van de premie



Schade veroorzaakt door manifest slecht onderhoud of door
slijtage



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

Schade veroorzaakt tijdens deelname aan een staking, lock-out,
oproer of elke gewelddaad van collectieve inspiratie
Schade veroorzaakt wanneer het verzekerde voertuig werd
verhuurd of opgeëist

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
 U moet zich tot Carglass wenden voor een kosteloze markering (gravering van de ruiten). De markering die dan wordt uitgevoerd, bevestigt de afwezigheid van
eerdere schade en bepaalt de start van de dekking

 Deze verplichting geldt niet als het voertuig voor het eerst in het verkeer wordt gebracht, of als het ononderbroken gedekt was door de waarborg glasbreuk
 De herstelling of vervanging moet worden uitgevoerd door onze dienstverlener Carglass, als enige dienstverlener bevoegd in het kader van deze optionele
waarborg

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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