Verzekering Motorrijtuigen
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

MS Amlin

Product : Autoverzekering

Weggebruikers

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 Weggebruikers omvat de uitkering van een schadevergoeding bij overlijden, blijvende invaliditeit en de betaling
van verplegingskosten na een ongeval. Afhankelijk van de gekozen formule zijn u, bij u inwonende personen of de bestuurders
van uw wagen verzekerd als bestuurder of passagier van een wagen, maar mogelijks ook als deelnemer aan het verkeer in de
hoedanigheid van fietser, passagier van een bus, trein of tram enz. Het is een aanvullende verzekering aan de wettelijk
verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor uw voertuig.

Wat is verzekerd?
Verzekerde :
 U heeft de keuze tussen 4 formules waarbij de verzekerden en wanneer
deze verzekerd zijn verschillen afhankellijk van de gekozen formule:
 Formule A : Gezin en verkeer: dekking van de verzekeringnemer en
zijn gezin als bestuurder of passagier van een wagen, als passagier
van een bus, trein, tram, boot of vliegtuig, als fietser en als voetganger
in een verkeersongeval.
 Formule B : Gezin en vervoer: dekking van de verzekeringnemer en
zijn gezin als bestuurder of passagier van een wagen en als passagier
van een bus, trein of tram.
 Formule C : Bestuurder: dekking van iedere persoon als bestuurder
van het in de bijzonder voorwaarden omschreven voertuig.
 Formule Z : Gezin en bromfietsen: dekking van de verzekeringnemer
en zijn gezin als bestuurder of passagier van een bromfiets.
Waarborgen :
 Waarborgen bij ongeval :
 Bij overlijden betalen wij een kapitaal uit aan de nabestaanden.
 In geval van blijvende of tijdelijke invaliditeit ontvangt de verzekerde
een vergoeding.
 Verplegingskosten: kosten voor verpleging, ziekenhuiskosten, kosten
voor een prothese, orthopedie, esthetische chirurgie en aangepast
vervoer.
 Waarborguitbreidingen : de dekkingen zijn geldig wanneer de verzekerde:
 Het voertuig in-, uit-, op- of afstapt.
 Onderweg herstellingswerken aan het voertuig uitvoert of deelneemt
aan het depanneren van het voertuig.
 Deelneemt aan de redding van personen of goederen bij een
verkeersongeval.
 Bagage of persoonlijke goederen in of uit het voertuig laadt.
 Een motorvoertuig van dezelfde aard bestuurt, toebehorend aan een
derde en aangewend tot hetzelfde gebruik als het voertuig
geïdentificeerd in de bijzondere voorwaarden wanneer dit voertuig
gedurende ten hoogste één kalendermaand het geïdentificeerde
voertuig vervangt dat om welke reden ook tijdelijk onbruikbaar zou zijn.

Wat is niet verzekerd?











Schadegevallen veroorzaakt door een
bestuurder in staat van dronkenschap of
alcoholintoxicatie.
Schadegevallen die zich voordoen naar
aanleiding van weddenschappen of
uitdagingen.
Schade die het gevolg is van een twist waarbij
de verzekerde de aanstoker was.
Schade ten gevolge van opzet van de
bestuurder, de verzekerde, de
verzekeringnemer of een begunstigde.
Schade ontstaan tijdens natuurrampen.
Schade naar aanleiding van oorlog of
gelijkaardige feiten.
Schade naar aanleiding van werkstakingen of
gewelddaden met een collectieve inslag.
Schade tijdens competities of wedstrijden.
Schade tijdens rally’s.
Schade veroorzaakt door radioactiviteit of
atoomwapens.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
! Het bedrag van de waarborgen vindt u terug in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract.

MS Amlin Insurance SE | Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel | Tel +32 (0)2 894 70 00 | www.msamlin.com
Verzekeraar toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder nummer 3092
RPR Brussel – BTW BE0644 921 425 – Bank: IBAN BE77 2100 0008 6342 - BIC GEBABEBB

Waar ben ik verzekerd?
 De verzekering is wereldwijd geldig.

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 moet ons op de hoogte brengen van het schadegeval binnen de in de algemene voorwaarden vooropgestelde termijn.
‐ U dient ons alle bewijsstukken van de schade en alle documenten met betrekking tot het schadeval over te maken.

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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