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Disclaimer: 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.

Wat is dit voor type verzekering?
Deze verzekering komt tussen bij ongevallen met lichamelijke letsels in het verkeer. De verzekering biedt een vergoeding bij overlijden
en blijvende invaliditeit, en komt tussen in de verplegingskosten en de dagvergoeding bij hospitalisatie en tijdelijke ongeschiktheid.

Wat is niet verzekerd?

Wat is verzekerd?

De verzekerde geniet geen waarborg als bestuurder van
een brom- of motorfiets in de formules 1, 2 en 3.
De schade veroorzaakt door het niet dragen van de
veiligheidsgordel.
De schade veroorzaakt door radioactiviteit en
ioniserende straling behalve bij medische toepassing na
een gedekt schadegeval.

Verschillende formules zijn mogelijk :
1.
2.
3.

4.

De bestuurder van motorrijtuigen.
De bestuurder of de passagiers van motorrijtuigen.
De bestuurder of de passagiers van motorrijtuigen,
alsook iedere bestuurder of passagier van het
omschreven motorvoertuig.
De bestuurder of passagiers van alle motorrijtuigen,
van brom- of motorfietser, alsook de fietser en de
voetganger op de openbare weg en de gebruiker
van het openbaar vervoer.

De verzekerde heeft keuze
gewaarborgde bedragen :
5.
6.
7.
8.
9.

uit

vier

opties

Ongevallen veroorzaakt :
Tijdens rally’s en snelheidswedstrijden.
Door een persoon die niet voldoet aan de Belgische
wetgeving om een motorrijtuig te besturen.

met

Door niet-gekeurde voertuigen dewelke keuringsplicht
dragen.

Overlijden: van € 5.000 tot € 12.500
Blijvende invaliditeit: van € 10.000 tot € 25.000
Verplegingskosten: van € 1.500 tot € 3.750
Dagvergoeding bij hospitalisatie: van € 5 tot € 12,50
Dagvergoeding bij tijdelijke ongeschiktheid : van € 5
tot € 12,50

Door de minderwaardige lichamelijke en geestelijke
toestand van de verzekerde.
Of overkomen aan verzekerden die geen domicilie in
België hebben.
Door het omschreven motorrijtuig die verhuurd of
opgeëist wordt, of gebruikt wordt voor bezoldigd
personenvervoer.

Het gewaarborgde bedrag voor ‘Blijvende invaliditeit’
wordt progressief berekend waarbij de vergoede
invaliditeit kan oplopen tot 225 %.

Door de verzekerde die dader is van volgende feiten :
deelname aan weddingschappen, misdaden, poging tot
zelfmoord of zelfmoord.

Als verzekerde wordt beschouwd de personen die in
gezinsverband samenwonen met de verzekeringnemer.

Zijn er beperkingen in dekking?

U vindt meer gedetailleerde informatie in de algemene en/of
de bijzondere voorwaarden van deze verzekering verkeer
plus.

!

Verergering van de gevolgen van een ongeval onder
invloed van een vooraf bestaande ziekte.

!

Vergoedingsbeperking in verhouding tussen het
wettelijk toegelaten aantal passagiers en het totaal
aanwezige passagiers.

!

De waarborgen zijn enkel van toepassing in en op het
gedeelte van het motorrijtuig dat bestemd is voor
personenvervoer.

Waar ben ik verzekerd?
De ‘verkeerspolis plus’ geldt over de gehele wereld voor verzekerden die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en er
gedomicilieerd zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?
•

Bij het afsluiten van het contract: alle bekende omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van het
risico meedelen aan de maatschappij.

•

Tijdens de duur van het contract: de nieuwe omstandigheden of de wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende
wijziging of verzwaring betekenen van het risico, meedelen aan de maatschappij.

•

Bij een schadegeval: binnen de 8 dagen aangifte doen aan de maatschappij door de verzekeringnemer, de verzekerde of
de begunstigden, samen met een geneeskundig getuigschrift met vermelding van de aard van de letsels en hun
vermoedelijke gevolgen. Indien na ongeval de verzekerde overlijdt, dient de maatschappij verwittigd te worden binnen de
24 uur.

•

Onmiddellijk na het ongeval dienen alle maatregelen getroffen te worden om de genezing te bespoedigen. De
verzekerde is ertoe gehouden de maatschappij regelmatig op de hoogte te brengen van de evolutie van zijn toestand aan
de hand van medische getuigschriften. Hij is tevens gehouden zich aan het onderzoek van de geneesheer-adviseur van de
maatschappij te onderwerpen en gevolg te geven aan de instructies van deze laatste.

Wanneer en hoe moet ik betalen?
De premie wordt jaarlijks betaald, een gespreide premiebetaling is mogelijk. Een uitnodiging tot betaling wordt verstuurd.

Wanneer start 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 kan ik mijn contract stopzetten?
De verzekeringsovereenkomst kan tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden per
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

