Verzekering Omnium lichte vrachtwagen
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

OPTIMCO nv
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 die de schade dekt aan het verzekerde voertuig.

Wat is verzekerd?
Stoffelijke schade: de schade veroorzaakt door een
aanrijding, een accidentele aanraking, het accidenteel tanken
van een verkeerde brandstof, schadelijke neerslag van
werken uitgevoerd door een derde, kanteling, vandalisme of
het vervoer van het verzekerde voertuig.
Brand: de schade veroorzaakt door vuur, ontploffing,
blikseminslag, kortsluiting of bluswerkzaamheden.
(poging tot) diefstal of inbreking, car- en homejacking.
Breken of barsten van de voor-, zij- en achterruiten.
Natuurrampen: de schade veroorzaakt door storm met een
windsnelheid >= 80 km/uur, hagel, neerstortende rotsen,
neervallende stenen, lawines, de druk of val van
sneeuwmassa's, aardbevingen, terreinverschuivingen,
springvloeden en overstromingen.
Schade door een botsing met een dier op de openbare weg.

Wat is niet verzekerd?
Onder andere:
De schade die opzettelijk werd toegebracht.
De schadegevallen die gebeurd zijn in omstandigheden die
krachtens de verplichte autoverzekering aanleiding kunnen
geven tot het terugvorderen van de uitgaven.
Schadegevallen die zich voordoen tijdens de deelname aan
snelheids-, regelmatigheids-, behendigheidsritten en wedstrijden.
Schadegeval te wijten aan ernstige gebreken van het
voertuig, slijtage, gebrek in de constructie of duidelijk slecht
onderhoud.
Schade enkel aan de banden.
Schade veroorzaakt door de vervoerde goederen en dieren.
Schroeischade.
Diefstal indien het voertuig niet voorzien is van het vereiste
anti- en/of nadiefstalsysteem.

Te verzekeren waarde
De te verzekeren waarde omvat de cataloguswaarde van het
voertuig zonder taksen en BTW, zonder kortingen en met
inbegrip van alle opties. De BIV is gratis verzekerd tot beloop
van 500 EUR.

Er is tevens waarborg voorzien voor verscheidene aanvullende
uitkeringen zoals omschreven in de algemene voorwaarden.

In de waarborg stoffelijke schade is het mogelijk te kiezen uit
een waaier van vrijstellingen. Het is zelfs mogelijk om ervoor te
kiezen dat u zelf niets dient te betalen bij een verzekerd
schadegeval.

U kan opteren voor een formule waardevastheid zodat de
afschrijving in geval van een totaal verlies, pas begint te lopen
na de 6e, 24e of 36e maand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
In de waarborg stoffelijke schade en uitzonderlijk in de
waarborgen diefstal en glasbreuk kan er, overeenkomstig de
bijzondere voorwaarden, een vrijstelling van toepassing zijn.
Er is geen vrijstelling in de waarborg glasbreuk van
toepassing als u beroep doet op een glasherstellingsbedrijf.
Wanneer de bestuurder jonger is dan 24 jaar op het ogenblik
van het verzekerde schadegeval, dan wordt de vrijstelling in
de waarborg stoffelijke schade verhoogd met 125 EUR, ook
indien de optie zonder vrijstelling werd gekozen.
Bij een totaal verlies wordt de schadevergoeding bepaald
volgens de door u gekozen afschrijvingsformule. De
afschrijving kan starten vanaf de 1e maand (forfaitaire
waarde) of na de 6e, 24e of 36e maand (aangenomen
waarde).
Indien de verzekerde waarde lager is dan de te verzekeren
waarde, dan wordt de schadevergoeding herleid volgens de
verhouding die bestaat tussen de verzekerde waarde en de te
verzekeren waarde.

Waar ben ik gedekt?
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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 de looptijd van de overeenkomst, dient u ons dit te melden.
Wanneer een verzekerd schadegeval zich voordoet, moet u ons uiterlijk binnen de 8 dagen inlichten over de datum, de
plaats van het ongeval, de omstandigheden, de identiteit van de betrokken partijen, de eventuele gegevens van het
proces-verbaal evenals van de getuigen en een omschrijving van de schade.
Voor de waarborg diefstal of aanrijding met dieren, dient u binnen de 24u klacht neer te leggen bij de politie.

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 treedt in werking op de datum die vermeld is 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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