Verzekering motorrijtuigen
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

OPTIMCO nv

BA-moto

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 2393, RPR Antwerpen 0862.475.005, Boomsesteenweg 75 te 2610 Antwerpen-Wilrijk
Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. Dit
document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende
informatie gelieve de précontractuele en contractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit?
Dit is een verzekeringsovereenkomst waarmee de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde in een verkeersongeval gedekt
wordt, voor de schade veroorzaakt door de verzekerde moto. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is een verplichte
verzekering in België. Ze voorziet eveneens een bijstand na ongeval en kan worden aangevuld met een optionele waarborg
rechtsbijstand motorrijtuigen.

Wat is verzekerd?
Basiswaarborgen
Burgerlijke Aansprakelijkheid
Deze waarborg betreft de verplichte verzekering Burgerlijke
Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.
Bijstand na ongeval
Bijstand aan het verzekerde voertuig na ongeval.
Wij vergoeden de kosten voor de sleping uitgevoerd door
Optimco Assistance wanneer het verzekerde voertuig wordt
geïmmobiliseerd door een ongeval in recht of in fout. Onder
ongeval wordt verstaan een aanrijding, aanraking met een
vreemd voorwerp of dier, kanteling of vandalisme.

Wat is niet verzekerd?
Burgerlijke Aansprakelijkheid
Behoudens de uitsluitingen voorzien in de verplichte
autoverzekering, kan de maatschappij in de bij wet
omschreven omstandigheden, van de verzekeringnemer of de
verzekerde de terugbetaling vorderen van de uitgekeerde
schadevergoedingen. Het verhaal is beperkt tot maximaal
30.986,69 EUR, maar kan ook voor de volledige uitgaven
worden uitgeoefend indien het verzekeringscontract nietig is.
(bijvoorbeeld bij het opzettelijk verzwijgen van een
gebruikelijke bestuurder)
Rechtsbijstand
Onder andere:

Optionele waarborgen
Optie vervangwagen na ongeval.
Optimco Assistance organiseert een vervangwagen gedurende
de immobilisatie van het verzekerde voertuig na ongeval
gedurende maximum 7 opeenvolgende dagen.
Rechtsbijstand
Wij zorgen voor de opvordering van de schade aan het
verzekerde voertuig en de inzittenden, ontstaan ten gevolge
van een ongeval veroorzaakt door een aansprakelijke derde.
Tevens zorgen wij voor de terugvordering van de schade die
aan de passagier toekomt als zwakke weggebruiker.
Wij zorgen voor de strafrechtelijke verdediging van u als
bestuurder of passagier van het verzekerde voertuig indien u
vervolgd wordt wegens het onopzettelijk veroorzaken van een
ongeval.
Wij bieden u de keuze uit 2 formules, Klassiek en Optimale. In
de formule Optimale is de tussenkomst voorzien tot 500.000
EUR per verzekerd schadegeval. In de formule Klassiek zijn
de waarborgen en de tussenkomsten beperkter dan in de
formule Optimale.

De burgerlijke verdediging van de eisen gesteld lastens
verzekerde.
De te betalen schadevergoeding.
Wanneer het verzekerde voertuig bestuurd wordt door een
persoon die niet voldoet aan de voorgeschreven
voorwaarden.
De schade die voortvloeit uit de deelname van het verzekerde
voertuig aan races of snelheidswedstrijden.
Opzettelijke daad.
Boetes, minnelijke schikkingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Rechtsbijstand
Bepaalde waarborgen hebben echter een lagere, maximaal
vastgelegde tussenkomst. In de Algemene voorwaarden vindt
u de volledige omschrijving hiervan.

De formule Optimale voorziet in extra waarborgen zoals onder
andere de voorschotuitkeringen, verdediging tegenover een
verhaalsvordering van de BA-verzekeraar, opvordering van
schade bij bepaalde contractuele geschillen).
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Waar ben ik gedekt?
De waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid geldt in alle landen die op de groene kaart van Optimco NV vermeld staan en
die niet uitdrukkelijk doorgehaald zijn. In de republieken Cyprus en Servië is er slechts dekking in die geografische delen
die bestuurd worden door hun respectieve regeringen.
De waarborg Bijstand na Ongeval is van toepassing voor zover het ongeval gebeurd is in België of het Groothertogdom
Luxemburg of in de landen die grenzen aan België indien het ongeval heeft plaatsgevonden binnen een straal van 25km
van de Belgische landsgrens.
De waarborgen burgerlijk verhaal, strafrechtelijke verdediging en uitkering onvermogen gelden in alle niet doorstreepte
landen op de groene kaart uitgeschreven door Optimco NV. De andere waarborgen hebben een beperktere territoriale
uitgestrektheid. U kan dit terugvinden in de algemene voorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?
U dient bij het sluiten van de overeenkomst de maatschappij volledig en naar waarheid alle informatie mee te delen over
het te verzekeren risico.
Indien het risico wijzigt tijdens looptijd van de overeenkomst, dient u ons dit te melden.
U dient alle mogelijke maatregelen te nemen om schade te vermijden / beperken.
Een schadegeval aangeven, met vermelding van de omstandigheden, oorzaken en omvang van de schade alsook de
identititeit van de slachtoffers en getuigen. De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 dagen nadat het is voorgevallen.

Wanneer en hoe betaal ik?
U bent verplicht om de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek dat u door de maatschappij of door uw
makelaar bezorgd wordt. De premie moet betaald worden voor elke vervaldag zoals vastgelegd in de overeenkomst. Bij
gespreide premiebetaling (maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks) worden er bijkomende kosten aangerekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De dekking voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid treedt in werking op de datum die vermeld is in de bijzondere
voorwaarden, na ondertekening van het verzekeringsvoorstel door beide partijen. De dekking voor de andere (al dan niet
optionele) waarborgen treedt in werking op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden, na ondertekening van het
verzekeringsvoorstel door beide partijen en de betaling van de eerste premie. De overeenkomst wordt gesloten voor een
looptijd van een jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor een opeenvolgende periode van één jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?
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U kunt uw contract opzeggen ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag. Het contract kan opgezegd worden per
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs.
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