
Verzekering 
Bestuurder Auto
Informatiefiche

Doel van deze verzekering  
Uitkering schadevergoeding bij overlijden, blijvende invaliditeit en verplegingskosten 
na een ongeval.

Uw verzekeraar, MS Amlin 
MS Amlin is een wereldwijd opererende verzekerings- en herverzekeringsmaatschappij met meer dan 100 jaar ervaring. 
Vanuit het hoofdkantoor in Londen en twintig vestigingen over de hele wereld bieden wij wereldwijde verzekeringsdekking, 
gekoppeld aan lokale kennis en ervaring vanuit ons Belgisch bijhuis (NBB 2943). Wij bieden een uitstekende pragmatische 
dienstverlening bij schade en genieten een financieel sterke rating (S&P A Stable). MS Amlin verdeelt haar producten enkel via 
professionele, erkende makelaars.

Insurance  

Basis Waarborgen 
 
Verzekerde
Iedere persoon - als bestuurder van het 
geïdentificeerd voertuig
Verzekerd voertuig
Het in het contract omschreven voertuig.
Territorialiteit
De dekking geldt enkel voor de landen 
vermeld op de groene kaart
Dekkingen
- Overlijden
- Blijvende invaliditeit
- Verplegingskosten (verpleging, 

ziekenhuis, prothese, orthopedie, 
esthetische chirurgie, aangepast 
vervoer)

Bijkomende Waarborgen 
 
Waarborguitbreidingen
Ongeacht de gekozen formule geniet 
de verzekerde eveneens de waarborg 
wanneer hij:
- 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;

- het voertuig met reisgoed of persoonlijke 
goederen laadt of ontlaadt;

- een voertuig bestuurt van dezelfde  
aard, indien dit voertuig het in het  
contract omschreven voertuig vervangt 
gedurende een periode van maximum  
1 maand.

Verzekerde bedragen
Het bedrag van de waarborg, voorschot, 
erelonen en intresten inbegrepen, is 
bepaald in de bijzondere voorwaarden.

- dronkenschap, strafbare 
alcoholintoxicatie of hiermee 
vergelijkbare toestand

- weddenschappen, uitdagingen
- twist, agressie of aanslag, waarvan de 

verzekerde aanstoker was;
- opzettelijke daad

- natuurrampen
- oorlog, gelijkaardige feiten of 

burgeroorlog;
- werkstakingen of gewelddaden met 

collectieve inslag (politiek, sociaal of 
ideologisch) andere dan daden van 
terrorisme;

- competities of wedstrijden, en tijdens de 
training of oefeningen

- rally’s of gelijkaardige proeven indien 
tijds- en snelheidsnormen of -grenzen 
werden gekozen of opgelegd, en 
gedurende de training of oefeningen 
met het oog op dergelijke proeven.

- nucleair

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?
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 Een offerte aanvragen

U kunt als makelaar een offerte aanvragen door te mailen naar 
Offerte-Offre.BE@msamlin.com. Wij streven er naar u zo snel mogelijk te antwoorden.

 

 

 

Wat in geval van schade?

Premies, kosten en fiscaliteit

Juridische informatie

Voor MS Amlin is een vlotte 
schadeafhandeling van het grootste 
belang. Hiervoor hebben we een team van 
specialisten ter beschikking die uw schade 
correct en snel afhandelen.

Bij schade contacteert u best uw makelaar of 
kan u “Dekra Claims Services Belgium NV” 
contacteren via:

• Tel:  078/15 6000 (NL) en 078/15 8000 (FR)
• E-mail: amlinfleet.claims.be@dekra.com  

De verzekeringspremie bestaat uit drie componenten:
- Eigenlijke verzekeringspremie
- Makelaarscommissie
- Verzekeringstaksen en parafiscale toeslagen: 16,75%

Voor eventuele klachten, kan u een email sturen naar klachtenmanagement.be@msamlin.com. Wij streven ernaar om eventuele klachten over 
onze dienstverlening zo zorgvuldig mogelijk af te handelen. Mocht u ontevreden zijn over onze klachtenafhandeling dan kan u altijd contact 
opnemen met de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.be).

Deze informatiefiche kan worden gewijzigd. Voor een geactualiseerde versie wordt verwezen naar onze website www.msamlin.com bij de 
Belgische productpagina’s.

De diensten en producten die in deze fiche vermeld worden, zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde rechtsgebieden waar MS Amlin geen 
handelslicentie heeft.

Deze fiche is een niet-bindende samenvatting van dit verzekeringsproduct. Voor een exacte omschrijving van uw dekking gelieve de algemene 
en bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract te raadplegen.

De algemene polisvoorwaarden vindt u terug op onze website www.msamlin.com bij de Belgische productpagina’s.

Deze informatiefiche diende, overeenkomstig de geldende reglementering, niet vooraf door de FSMA te worden goedgekeurd

Elke beslissing tot aankoop van het bedoelde product moet gebeuren op basis van een volledige analyse van alle relevante documenten met 
contractuele of precontractuele informatie.

Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar, tenzij door 
één van de partijen ten minste drie maanden vóór het verstrijken van de lopende periode werd opgezegd. De opzegging geschiedt bij 
deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. De andere opzegmogelijkheden van 
het contract zijn beschreven in de algemene voorwaarden.

De verzekeringsnemer verbindt er zich toe de premie te betalen en de verzekeraar te informeren van elke aanzienlijke en blijvende verandering 
van het risico.
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