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Disclaimer : Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze 
verzekering. Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en 
verplichtingen zijn niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw specifieke verplichtingen 
kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen 

 

Welk soort verzekering is dit? 
Dit is een verzekeringsovereenkomst die de schade dekt aan het verzekerde voertuig. Het type omniumproduct (Prestige, Classic of 
Vintage & Veteran) wordt bepaald op basis van de karakteristieken van het voertuig en wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden.  
Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de bijzondere voorwaarden op de algemene voorwaarden 

 

 

 Wat is verzekerd? 

 

 
Basiswaarborg:  

 

✓ Brand: de schade veroorzaakt door vuur, explosie 

steekvlammen, bliksem, kortsluiting in de elektrische 

installatie en schade veroorzaakt door het blussen van de 

brand.  

✓ Diefstal: de waarborg diefstal geldt uitsluitend ná plaatsing 

van de alarmsystemen die in de bijzondere voorwaarden 

worden beschreven.  

✓ Breken of barsten van de voor-, zij- en achterruiten. 

✓ Natuurkrachten: de schade veroorzaakt door een lawine, 

het neerstorten van rotsen, stenenval, terreinverschuiving, 

druk van een sneeuwmassa, hagel, vloedgolf, overstroming, 

tornado, wervelstorm, aardbeving vulkaanuitbarsting, 

stortvloed, orkaan en een stormwind die een topsnelheid 

bereikt van minstens 100 km per uur.  

✓ Schade door botsing met een dier. 

✓ Stoffelijke schade: de schade  veroorzaakt door een ongeval 

ten gevolge van een schok , val of botsing, een 

wegverzakking of de instorting van een vaste constructie of 

een ongeval waarbij het voertuig betrokken is tijdens het 

vervoer ervan via de weg, via de lucht, het spoor of per schip 

en tijdens het bijbehorende laden en lossen of schade door 

diefstal of poging tot diefstal binnen in het voertuig.  

✓ Vandalisme schade die het gevolg is van elke irrationele 

handeling.  

✓ Terrorisme: schade die door de verzekerde is opgelopen ten 

gevolg van een terreurdaad.  

 

Aanvullende waarborgen zijn ook gedekt 

✓ Kosten voor de bewaring, herstelling en kosten die 

nodige waren voor het opstellen van de kostenraming, 

het verzenden van de noodzakelijke onderdelen losse 

onderdelen voor dringende en voorlopige herstelling, 

kosten voor repatriëring, douanerechten en 

bijkomende kosten daarvan, huur van een 

vervangwagen, gestolen of verbrande persoonlijke 

bezittingen.  

✓ kosten voor de reiniging en herstelling van kledij onder 

welbepaalde voorwaarden. 

 

  

Wat is niet verzekerd? 

 
X Bij de vergoeding van persoonlijke bezittingen worden 

sieraden, valuta , bankbiljetten, edele metalen, fiscale en 
postzegels, cheques, handelswissels, obligaties en aandelen 
en posten niet gedekt. 

X Opzettelijk veroorzaakte schade en de schade die zich 
voordoet de gevallen van grove schuld zoals opgesomd in de 
algemene voorwaarden of schade veroorzaakt door een 
menselijke fout die niet het gevolg is van een schok, een 
aanrijding of een val.  

X Schade ten gevolge van een al dan niet verklaarde oorlog, een 
arbeidsconflict, rellen, staking, sabotage, onlusten, 
atoomreacties, radioactiviteit, de productie van ioniserende 
stralingen, de vordering van het voertuig door eender welke 
autoriteit, tenzij de verzekeringnemer bewijst dat er geen 
direct of indirect verband is tussen het schadegeval en de 
genoemde gebeurtenissen.  

X Schade veroorzaakt tijdens de uitoefening van volgende 
activiteiten: koerier, leverancier, taxibestuurder en rijschool 
of schadegevallen die zich voordoen als het verzekerde 
voertuig verhuurd wordt of schade die door vervoerde, 
geladen of geloste voorwerpen tijdens het vervoer, laden of 
lossen aan het aangewezen voertuig wordt toegebracht of 
schade aan het aangewezen voertuig tijdens het aanbrengen, 
verwijderen, omlijsten of vastzetten van ruiten.  

X Wanneer het aangewezen voertuig bestuurd wordt op een 
circuit of wanneer het deelneemt aan of voorbereid wordt om 
deel te nemen aan een snelheids- of endurancewedstrijd, een 
regelmatigheidswedstrijd, een gechronometreerde wedstrijd 
en een oefenwedstrijd. 

X Wanneer het aangewezen voertuig bestuurd wordt door een 
persoon die de wettelijke leeftijd voor het besturen van een 
voertuig niet heeft bereikt, wanneer hem het recht om een 
voertuig te besturen ontnomen is of wanneer hij niet beschikt 
over de nodige fysieke eigenschappen om een voertuig te 
besturen. 

X Wanneer diefstal wordt vergemakkelijkt doordat de 
elementaire beschermingsregels niet werden nageleefd  

X Schade toegebracht aan de banden, wanneer deze schade 
niet optreedt samen met andere schade die door deze 
waarborg wordt gedekt, tenzij wanneer de aan de banden 
toegebrachte schade het gevolg is van vandalisme of 
kwaadwilligheid van derden. 

X Schade toegebracht aan de velgen behalve wanneer deze de 
veiligheid van het voertuig in het gedrang brengt 
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X Schade ten gevolge van het ombouwen en/of wijzigen van het 
aangewezen voertuig, met inbegrip van het toevoegen van 
onderdelen en/of accessoires. 

X Schade de communicatie- en/of de navigatie-installatie dat 
niet blijvend aan het voertuig is bevestigd en schade 
veroorzaakt aan mobiele telefoons, GSM- en GPS-toestellen. 

 

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen ? 

 Er kunnen financiële vrijstellingen, kilometer- en leeftijdsbeperkingen van toepassing zijn die vermeld staan in de 

bijzondere voorwaarden. Bij een totaal verlies wordt de schadevergoeding bepaald volgens de afschrijvingsmodaliteiten 

die vermeld worden in de algemene voorwaarden.   

 Financiële beperkingen bij aanvullende waarborgen uit punt 2.2. van de algemene voorwaarden. 
 

 

 

Waar ben ik gedekt? 

✓ In de Europese Unie, Andorra, Monaco, Vaticaanstad, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino, Zwitserland, 

Marokko, Tunesië en Turkije. 
 

 

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 
- Wanneer het verzekerd schadegeval zich voordoet, moet u ons binnen de 8 dagen alle nuttige inlichtingen verschaffen, 

zodat wij de omstandigheden en de draagwijdte van de schade kunnen vaststellen behoudens voor brand of diefstal waar 

de aangifte binnen een termijn van 24 uur vanaf de kennisname dient te gebeuren. Bij diefstal of poging tot diefstal moet 

u tevens uiterlijk 24 uur ná de vaststelling van het schadegeval klacht neerleggen bij de politie.  

- Wanneer het verzekerde voertuig zich bij de woning, het hoofdverblijf, of bij elk ander gebruikelijk of tweede verblijf van 

de verzekeringnemer, de bestuurder of de bewaarder van het voertuig bevindt, moet het verzekerde voertuig ‘s nachts 

(van 22 tot 7 uur) in een met sleutel afgesloten garage of in een afgesloten privéruimte worden geplaatst. 

- Bij schadegeval dient u zich te conformeren aan de expertise en herstellingsprocedure zoals beschreven in de algemene 

voorwaarden. 

- U dient de beschermings – en preventiemaatregelen uit de algemene en bijzondere voorwaarden na te leven.   
 

 

 

Wanneer en hoe betaal ik?  

U hebt de verplichting om de premie te betalen op de vervaldag die vermeld staat in de bijzonder voorwaarden van het 
contract  en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling door uw maatschappij of uw makelaar.  
 

 

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?  

Het contract treedt  in werking op de datum die  wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden.  In elk geval treed het 
contract pas in werking ná betaling van de eerste premie. Het contract wordt afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar  en 
wordt op de jaarlijkse premievervaldag stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 1 jaar. Het contract loopt van 
rechtswege en met onmiddellijke ingang ten einde bij totaal verlies van het verzekerde voertuig of  bij vordering van het 
verzekerde voertuig in de gevallen en onder de voorwaarde vastgesteld in de toepasselijke wetgeving of bij vervreemding 
van het verzekerde voertuig of twee jaar ná de opschorting van het contract. Bij overlijden treedt de opzegging in werking 
10 dagen na kennisgeving van erfovergang. 
 

 

 

Hoe zeg ik mijn contract op? 
U kan de verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opzeggen per aangetekende 

brief.  U kan de verzekeringsovereenkomst tevens onmiddellijk per aangetekende brief opzeggen in geval van  verandering 

van woonplaats, huwelijkssituatie of huwelijksvermogenstelsel, bij verandering van beroep, bij rustpensioen of bij 

definitieve stopzetting van activiteit.  Het contract is tenslotte ook onmiddellijk opzegbaar binnen een termijn van drie 

maanden van de kennisgeving van een premieverhoging of de kennisgeving van de weigering van de verzekeraar om bij  

vermindering van risico de premie te verminderen. 

 


