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 Wat is verzekerd ?  

Basiswaarborg 

BA 

 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door het 

verzekerde voertuig 

 Lichamelijke schade aan derden wordt gedekt tot 

€100 000 000,00  

 De vergoeding van letsels die een voetganger, fietser of 

passagier opgelopen heeft bij een verkeersongeval waarin uw 

voertuig betrokken is 

Optionele waarborgen 

Rechtsbijstand 

o De verzekering biedt juridische bijstand voor het 

terugvorderen van geleden schade, contractuele en 

administratieve geschillen, en strafrechtelijke en 

burgerrechtelijke verdediging 

o Kosten aan deze geschillen verbonden, zijn tot €40 000,00 

verzekerd per schadegeval 

o Waarborg insolventie biedt een vergoeding van €12 500,00, 

indien de aansprakelijke persoon niet over de nodige 

financiële middelen beschikt, eventueel te verhogen met een 

bijkomende schijf van €12 500,00 in geval van lichamelijk 

letsel  

 

 

 

 Wat is niet verzekerd ?  

Basiswaarborg 

BA 

 Schade aan de aansprakelijke persoon en aan het 

verzekerde voertuig 

 Schade aan de door het verzekerde voertuig vervoerde 

goederen 

 Schade bij verzwarende omstandigheden (bv: 

dronkenschap, opzettelijke schade, etc.) 

Optionele waarborgen 

Rechtsbijstand  

o Boetes en minnelijke schikkingen 

o Geschillen die verband houden met bezoldigd personen- 

en goederenvervoer, het huren of verhuren van het 

verzekerde voertuig, koop op afbetaling, huurkoop en 

andere soortgelijke financieringen  

Omnium  

o De beschadiging of het verlies van voorwerpen die ook 

los van het voertuig kunnen worden gebruikt (bv: gps, 

gsm, laptop, etc.) 

o Schade bij verzwarende omstandigheden (bv: 

dronkenschap, opzettelijke schade, etc.) 

o Schade door slijtage of eigen gebrek 

 

 

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Het 

document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Gelieve de 

precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering te raadplegen voor alle bijkomende informatie wat betreft de 

vergoedingsgrenzen, de (verhaals-)rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en de rechten en plichten van de verzekerde. Voor meer 

informatie kunt u ook terecht bij uw bemiddelaar. 

 

 

  

Welk soort verzekering is dit ?  

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid verzekering motorrijtuigen dekt de schade aan een voertuig of persoon waarvoor de verzekerde in kwestie 

aansprakelijk wordt gesteld. De verzekerden zijn: de verzekeringnemer, de eigenaar van het voertuig, iedere bestuurder van het voertuig en iedere 

persoon die vervoerd wordt. Er bestaat de mogelijkheid om in combinatie met de verplichte BA-verzekering ook een omniumverzekering, een 

rechtsbijstandsverzekering, een Fidea-bijstandsverzekering, een fietsbijstandsverzekering en een lichamelijke ongevallenverzekering bestuurder af te 

sluiten. De waarborg Omnium biedt u de mogelijkheid te kiezen tussen 2 formules. Kiest u voor de formule aankoopprijsgarantie dan is uw dekking 

gebaseerd op de aankoopprijs van het voertuig. Kiest u voor de formule aangenomen waarde dan is de dekking gebaseerd op de cataloguswaarde 

van het voertuig. U heeft ook de optie om een gedeeltelijke of een volledige omnium af te sluiten. 

Verzekering Motorrijtuigen      

Product Informatiefiche 

FIDEA nv                                      Personenwagen 
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 (vervolg) 

Omnium      

  Gedeeltelijke Omnium 

o Schade tijdens het slepen, takelen of bij vervoer van het 

verzekerde voertuig 

o Schade bij brand met inbegrip van smeltschade door 

kortsluiting, ontploffing of blussingswerken 

o Schade bij diefstal en poging tot diefstal 

o Schade bij natuurgeweld zoals blikseminslag, storm, hagel, 

aardbeving, alsmede de impact van voorwerpen die door het 

natuurgeweld vallen of weggeslingerd worden 

o Schade bij glasbraak, hier geldt een franchise van €175,00, 

tenzij de herstelling wordt uitgevoerd door een door Fidea 

erkend hersteller (Carglass) 

o Schade door aanrijding van dieren 

o Sleep- en repatriëringskosten na een verzekerd schadegeval 

worden gedekt tot €750,00 

o Toebehoren geplaatst na de aankoop van uw voertuig die hun 

functionaliteit verliezen buiten het voertuig zijn gedekt tot 

€1 500,00  

Volledige Omnium 

o De waarborg dekt alle bovenstaande zaken en ook de kosten 

die voortkomen uit eigen schade aan het voertuig 

o Schade bij vandalisme 

Fidea-bijstand 

o Personenbijstand  en pechverhelping in binnen- en buitenland 

o Deze verzekering wordt georganiseerd door VAB 

Fietsbijstand 

o Pechverhelping indien uw fiets of bromfiets met minder dan 

50cc het laat afweten. 

o Deze verzekering wordt georganiseerd door VAB 

Lichamelijk ongevallen bestuurder 

o Lichamelijke schade bij ongevallen door de verzekerde en zijn 

gezinsleden in verschillende verkeerssituaties als bestuurder 

van het verzekerd voertuig of als zwakke weggebruiker 

 

o De waarborgen in deze verzekering staan vast en zijn niet op 

basis van gemeen recht 

 

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen ?   

Basiswaarborg 

BA 

! Indien er een schadegeval wordt veroorzaakt door een 
bestuurder die jonger is dan 25 jaar en deze niet als 

courante bestuurder is vermeld, dan heeft Fidea bij een 

schadegeval recht op verhaal van €500,00 

! Fidea heeft recht van verhaal bijvoorbeeld indien de 
dekking van de overeenkomst geschorst is wegens niet-

betaling van de premie en ingeval van opzettelijk 

verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens 

betreffende het risico 

Optionele waarborgen 

Rechtsbijstand 

! Er zal slechts rechtsbijstand verleend worden bij 
contractuele geschillen indien het bedrag van uw belang 

groter is dan €200,00 

Volledige en Gedeeltelijke Omnium 

! Indien u kiest voor omnium met aankoopprijsgarantie dan 
is de waarborg van uw voertuig gelijk aan de aankooprijs 

inclusief de btw. In dit geval wordt er een 

standaardfranchise toegepast van € 250,00  

! Indien u kiest voor omnium met aangenomen waarde dan 
is de waarborg van uw voertuig gelijk aan de 

cataloguswaarde exclusief btw. In dit geval wordt er een 

standaardfranchise toegepast van 2,5% van de 

cataloguswaarde 

! Indien er een schadegeval wordt veroorzaakt door een 
bestuurder die jonger is dan 25 jaar en deze niet als 

courante bestuurder is vermeld, dan wordt de toegepaste 

franchise verhoogd met €500,00  

! De verzekering geldt niet wanneer bij diefstal het 

verzekerde voertuig onbeheerd achter werd gelaten op 

de openbare weg of een andere voor het publiek 

toegankelijke plaats terwijl het voertuig niet slotvast is, de 
sleutel, het sleutelloos startsysteem of de 

afstandsbediening zich in of bij het voertuig bevindt of het 

verplicht anti-diefstalsysteem niet in werking is gesteld 

 

 



 

Fidea nv, met maatschappelijke zetel in België aan de Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen. btw BE 0406.006.069. RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.  

Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer NBB 0033. FSMA 028672 A. IBAN: BE15 7332 4832 0030 BIC: KREDBEBB 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Waar ben ik gedekt ?  

 BA: De landen die vermeld worden op de groene kaart, die afgeleverd wordt bij de onderschrijving van het contract 

 Omnium: Alle landen waar de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van uw voertuig van toepassing is 

 Rechtsbijstand: Alle landen van Europa en alle landen waar de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is 

 Fidea Fietsbijstand: Minimum 1 km van uw domicilie en maximum 30 km buiten de Belgische landsgrenzen 

 Lichamelijke ongevallenverzekering bestuurder: De hele wereld zolang uw gewone verblijfplaats zich in België bevindt 

 

Wat zijn mijn verplichtingen?  

 U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst 

 

 Indien er zich wijzigingen voordoen aan het risico waarvoor u verzekerd bent tijdens de looptijd van de overeenkomst (o.a. 
toevoeging van een bijkomende principaal of occasionele bestuurder in uw polis, verhuizing, wijzigingen aan de gegevens van uw 

motorrijtuig…), moet u dat melden aan uw verzekeraar 

 

 U dient alle opgenomen voorzorgsmaatregelen te treffen om te vermijden dat zich een schadegeval voordoet 

 

 U moet een schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. Verder moet 

u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken 

 

   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 worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt 

stilzwijgend verlengd. 

   Hoe zeg ik mijn contract op ?  

U kunt 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. 


