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Verzekering Motorrijtuigen      
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Belfius Insurance nv Belfius Car
 Belgische verzekeringsonderneming erkend onder code 0037, RPR Brussel, btw BE 0405.764.064 - Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel  - I/0037-Bcar/062017/06/2021

Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. Dit document 
werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie 
gelieve de contractuele en precontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.

Over welk type verzekering gaat het? 
Belfius Car is een multiriskverzekeringsovereenkomst waarmee de verzekeraar de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde in 
een verkeersongeval dekt. De verzekeraar vergoedt de schade aan derden, toegebracht door het verzekerde voertuig. De verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen is verplicht in België. Ze kan worden aangevuld met optionele waarborgen voor de dekking 
van de bestuurder, schade aan het verzekerde voertuig, rechtsbijstand of bijstand aan het voertuig. Het verzekerde voertuig is een 
wagen of bestelwagen met een maximaal toegelaten massa van niet meer dan 3,5 ton.

  Wat is verzekerd? 

Basiswaarborgen: 

	P Burgerlijke aansprakelijkheid:  Belfius Car dekt:
• De materiële schade en lichamelijke letsels toegebracht 

aan derden door het gebruik van het verzekerde voertuig.
• De lichamelijke letsels en kledingschade van de zwakke 

weggebruikers en de inzittenden van het voertuig. 

	P Bijstand: 
 Belfius Car regelt de bijstand na een verkeersongeval in 

België wanneer het voertuig niet meer kan rijden (vervoer 
van de inzittenden naar de woonplaats van een van hen en 
wegslepen van het voertuig), ongeacht of de verzekerde al 
dan niet schuld heeft aan het ongeval.

Optionele waarborgen: 

 £ Rechtsbijstand (keuze tussen twee formules):
Burgerlijk verhaal en Strafrechtelijke verdediging van de 
verzekerde: vergoeding van de kosten en honoraria van 
de advocaat, de expert en de gerechtsdeurwaarder, van de 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (tot 30.000 EUR 
of 75.000 EUR volgens de gekozen formule). 
Behartiging van uw belangen in bepaalde contractuele 
geschillen. 

 
 £ Omnium (Mini Omnium of Full Omnium): 
• Mini Omnium: Schade toegebracht aan het verzekerde 

voertuig als gevolg van brand, diefstal of poging tot 
diefstal, glasbreuk, natuurkrachten of botsing met dieren.

• Full Omnium: Mini Omnium + Materiële schade aan het 
verzekerde voertuig.

De te verzekeren waarde wordt berekend op basis van de 
cataloguswaarde van het voertuig of de aankoopfactuur van de 
nieuwe wagen. Het niet oorspronkelijk gemonteerde toebehoren 
is gratis meeverzekerd tot 1.250 EUR en zonder voorafgaande 
aangifte. Het achteraf geplaatste na- of antidiefstalsysteem 
en de belasting op de inverkeerstelling worden ook gratis 
verzekerd.

  Wat is niet verzekerd? 

Belfius Car dekt niet:
 O Schadegevallen als gevolg van de deelname van het 

verzekerde voertuig aan autoraces of snelheidswedstrijden...

Burgerlijke aansprakelijkheid: 
 O Lichamelijke schade geleden door de aansprakelijke van het 

schadegeval (daarvoor is er de bestuurdersverzekering).
 O Schade aan het verzekerde voertuig (daarvoor is er de 

omniumverzekering) en aan vervoerde goederen.
 O  Burgerlijke aansprakelijkheid van de dief of heler 

Rechtsbijstand:
 O Straffen, boetes ...
 O Procedures voor internationale en supranationale gerechts-

hoven.
 O Strafrechtelijke verdediging bij opzettelijk door de verzekerde 

begane misdrijven of al dan niet gecorrectionaliseerde 
misdaden.

 O Contractuele geschillen over het rechtsbijstandscontract 
zelf.

 O Bestuurdersverzekering:
 O Garagehouders en andere professionals uit de sector  

aan wie het voertuig in het kader van hun functie wordt 
toevertrouwd. 

 O Gevolgen van een opzettelijk veroorzaakt schadegeval.
 O Rijden in staat van alcoholintoxicatie, dronkenschap of 

soortgelijke toestand. 

Omnium: 
 O Opzettelijke schade of verergering van schade door  de 

verzekerde.
 O Schadegevallen die zich voordoen in de periode van 

schorsing van de waarborgen wegens niet-betaling. 
 O Rijden in staat van alcoholintoxicatie, dronkenschap of 

soortgelijke toestand. 
 O Waardevermindering van het verzekerde voertuig. 
 O Schade veroorzaakt door een duidelijk slecht onderhoud of 

technisch mankement. 
 O Diefstal: schade veroorzaakt wanneer het voertuig niet 

correct is afgesloten.
 O Glasbreuk: gepantserd glas en dubbel glas. ju
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 £ Bestuurdersverzekering: 
Belfius Car vergoedt de lichamelijke letsels of het overlijden 
van de  toegelaten bestuurder van het verzekerde voertuig 
wanneer hij/zij het slachtoffer is van een verkeersongeval.  
Wij vergoeden ook de economische en morele schade als 
gevolg van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid die 
daaruit voortvloeit. De vergoeding gebeurt volgens de regels 
van het gemeen recht en bedraagt maximaal 500.000 EUR 
per schadegeval. Daarin is ook een vergoeding voor de 
kledijschade voorzien tot 500 EUR per schadegeval. 

 £ Bijstand voertuig:
De bijstand voor uw voertuig helpt u bij ongeval, pech of 
diefstal van uw voertuig in België (en binnen een straal van 30 
km over de grens). De bijstand kan worden uitgebreid naar de 
landen van de internationale motorrijtuigverzekeringskaart. 
Dan vergoeden wij ook het opzoeken en versturen van de 
nodige onderdelen voor de herstelling en voor de repatriëring 
van het voertuig; wij zorgen ook voor een vervangwagen of 
sturen een chauffeur ter plaatse. 
De verzekerde kan de optie Vervangwagen in België nemen. 
Hij krijgt dan een vervangwagen ter beschikking in de periode 
dat zijn voertuig niet kan rijden of onbeschikbaar is, en dat 
voor maximaal tien opeenvolgende dagen.

 Zijn er dekkingsbeperkingen? 

Vrijstelling in Omnium
Uw contractueel bepaalde vrijstelling wordt afgetrokken van 
uw vergoeding in het kader van de Omnium (alleen voor de 
waarborg Materiële schade), behalve als u voor de Engelse 
vrijstelling kiest. Dan vergoeden wij u de volledige schade 
zodra ze hoger is dan het bedrag van de vrijstelling.

Schadevergoeding in Omnium: 
Wij betalen de herstelling van het voertuig, of bij totaal verlies, 
de waarde ervan berekend volgens het contractueel bepaalde 
vergoedingssysteem, na aftrek van de waarde van het wrak, 
behalve als u de verkoop ervan aan ons toevertrouwt.
In het vergoedingssysteem “functionele waarde” wordt er een 
afschrijving toegepast vanaf de eerste maand verstreken na de 
eerste inverkeerstelling van het voertuig.
In het vergoedingssysteem “aangenomen waarde” wordt er, 
in functie van de gekozen optie, een afschrijving toegepast 
vanaf de 7de, 13de of 25ste maand verstreken na de eerste 
inverkeerstelling van het voertuig.

Verhaal (in de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid): 
Er zijn bepaalde situaties waarin we van de verzekerde de 
terugbetaling van de aan de slachtoffers betaalde vergoedingen 
mogen eisen: 
 ! Schorsing van de waarborg wegens niet-betaling van de 

premie. 

 ! Opzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van het risico bij 
de onderschrijving. 

 ! Opzettelijk veroorzaakt schadegeval door de verzekerde.

 ! Dronkenschap of soortgelijke toestand. 

 ! Als het voertuig op het ogenblik van het schadegeval werd 
bestuurd door iemand die niet voldoet aan de wettelijke 
voorwaarden om een voertuig te besturen (leeftijd, geen 
rijbewijs, vervallen verklaard van het recht tot sturen).

 ! Geen technische keuring. 

 ! Meer inzittenden dan het contractueel of reglementair 
toegestane maximum.
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 Waar ben ik gedekt ?
De waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid geldt in alle landen die op de internationale motorrijtuigverzekeringskaart zijn vermeld en 
niet uitdrukkelijk zijn geschrapt.

 Wat zijn mijn verplichtingen?
• Het risico waarheidsgetrouw aangeven bij het afsluiten van de overeenkomst.
• De verzekeraar waarschuwen als er in de loop van de overeenkomst veranderingen optreden in het gebruik van het voertuig, de 

kenmerken van het voertuig, de verzekeringnemer of de gebruikelijke bestuurder.
• Alle nodige maatregelen nemen om een schadegeval te vermijden
• Een schadegeval aangeven, met vermelding van de omstandigheden, oorzaken, omvang van de schade en de identiteit van de 

getuigen en slachtoffers binnen acht dagen na het optreden van het schadegeval. 

 Wanneer en hoe betaal ik?
U bent verplicht om de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek. De premie moet elk jaar worden betaald voor 
de jaarlijkse vervaldag zoals vastgelegd in de overeenkomst. Wanneer een gespreide premiebetaling mogelijk is (halfjaarlijks, 
driemaandelijks, maandelijks), dan kan dat extra kosten teweegbrengen.

 Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering treedt in werking op de datum zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden, na ondertekening van de verzekeringspolis 
door beide partijen en de betaling van de eerste premie. De overeenkomst wordt gesloten voor een looptijd van een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar. 

 Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. De 
opzegging van de overeenkomst gebeurt per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief 
met ontvangstbewijs.  


