Verzekering Motorrijtuigen
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

MS Amlin

Product : Superior

Car

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. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de
precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.
Welk soort verzekering is dit?
De verzekering Superior Car bevat de niet-verplichte waarborgen die u hebt gekozen om uw voertuig te verzekeren. Deze
verzekering is complementair aan de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

Wat is verzekerd?
Verzekerde :
De eigenaar of ieder andere toegelaten bestuurder van het in de bijzondere
voorwaarden omschreven voertuig.
Waarborgen: U hebt de keuze tussen twee opties :
1. Optie Multirisk
 Wij verzekeren de schade aan uw voertuig door:
 Brand, ontploffing, bliksem, elektrische kortsluiting.
 Glasbreuk van voor-, zij- of achterruit en het glazen dak.
 Natuurkrachten zoals aardbeving, hagel, overstroming, storm,…
 Aanrijding met een dier.
 (Poging tot) diefstal:
 Diefstal van uw voertuig of een deel ervan.
 Schade aan uw voertuig door (poging tot) diefstal.
 Kosten voor vervanging van sloten of herprogrammering van het
antidiefstalsysteem wanneer de sleutels gestolen werden.
 Bij een gedekt schadegeval zijn volgende aanvullende vergoedingen
verzekerd met een maximum van 1.250 EUR:
 Overbrenging van de plaats van het schadegeval naar de dichtst
bij gelegen garage.
 Kosten voor de opmaak van het bestek en de voorlopige
garagekosten.
 Repatriëringskosten van het voertuig.
 Douanerechten wanneer het onmogelijk is om het voertuig binnen
de gestelde tijd weer in te voeren.
 Kosten voor het vrijmaken van de rijweg bij een schadegeval dat
zich buiten België voor doet.
 Kosten voor de technische keuring wanneer deze verplicht is.
 Schade veroorzaakt door terrorisme.
2. Optie Omnium
 Alle waarborgen van de optie Multirisk.
 De stoffelijke schade aan het voertuig veroorzaakt door een ongeval.
 Schade aan het voertuig door vandalisme.
 Reiniging van de binnenbekleding van het voertuig en van de
persoonlijke zaken van de bestuurder en de personen die hem
vergezellen bij het kosteloos vervoer van een gewonde met een
maximum van 620 EUR.

Wat is niet verzekerd?
Uitsluitingen Multirisk :
 Schade veroorzaakt door ontvlambare, ontplofbare
of bijtende producten die door het voertuig worden
vervoerd, behalve wanneer deze zaken bestemd
zijn voor huishoudelijk gebruik.
 (Poging tot) diefstal gepleegd door een verzekerde
of begunstigde of wanneer deze medeplichtig
waren.
 (Poging tot) diefstal van één of meerdere
wieldoppen behalve bij totaaldiefstal of wanneer het
voertuig zich in een individuele, afgesloten garage
bevond.
 (Poging tot) diefstal wanneer het voertuig niet
volledig afgesloten was of de sleutels zich op of in
het voertuig bevonden.
 Glasbreuk in geval van totaal verlies of wanneer de
ruiten niet hersteld of vervangen worden.
Uitsluitingen Omnium :
 Schade door slijtage, een constructie- of
materiaalfout, gebrek aan onderhoud of gebruik van
het voertuig dat niet overeen stemt met de
instructies van de constructeur.
 Schade veroorzaakt door of verergerd door
vervoerde dieren of voorwerpen, het op- en afladen
ervan.
 Schade veroorzaakt door de overbelasting van het
voertuig of de aanhangwagen.
Algemene uitsluitingen
Schade in geval van :
 Dronkenschap of alcoholintoxicatie
 Oorlog
 Verhuur van het voertuig
 Deelname aan stakingen, daden van terrorisme
 Genotsderving
 Rijden zonder geldig rijbewijs

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!
!

Bij totaal verlies wordt er een afschrijving op het verzekerde bedrag toegepast die wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden
van uw verzekeringscontract.
Voor de waarborg stoffelijke schade van de Optie Omnium geldt er een vrijstelling die eveneens wordt vermeld in de bijzondere
voorwaarden.
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Waar ben ik verzekerd?


De dekking geldt in alle landen waar de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering van uw voertuig van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?
 Bij sluiting van het contract :
‐ U dient ons bij het sluiten van het contract eerlijke, accurate en volledige informatie te verschaffen over het te verzekeren risico.
 Tijdens de looptijd van het contract :
‐ Indien er zich wijzigingen voordoen aan het risico waarvoor u verzekerd bent tijdens de looptijd van het contract, moet u ons dat
melden.
 In geval van schade :
‐ U dient een schadegeval te melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden.
‐ U moet alle middelen aanwenden waarover u beschikt om de omvang van de schade te beperken.
‐ U dient op onze vraag de aankoopfactuur van eventuele opties en toebehoren te bezorgen om het bedrag van de
schadevergoeding te kunnen berekenen.

Wanneer en hoe betaal ik?
U bent verplicht de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek. De premie moet worden betaald vóór de vervaldag
zoals vastgelegd in het contract.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract heeft een looptijd van een jaar en
wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt het verzekeringscontract opzeggen door ons hiervan ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag op de hoogte te
brengen. U kan dit doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen
ontvangstbewijs.
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