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Dit informatiedocument geeft een overzicht van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit document is niet 
gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften. De informatie die erin is opgenomen is niet exhaustief. De precieze omvang 
van de waarborgen en de tussenkomstlimieten staan in de algemene voorwaarden van het contract. Extra informatie over de gekozen 
verzekering en uw verplichtingen vindt u in de precontractuele en contractuele informatie over deze verzekering.

Welk soort verzekering is dit? 
De verzekering nationale plaat omvat ten minste de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (hierna BA) die de schade aan derden dekt. Ze kan 
worden aangevuld met waarborgen brand, diefstal, glasbreuk en stoffelijke schade, die altijd samen onderschreven moeten worden, en de 
waarborg rechtsbijstand. De onderschreven waarborgen gelden enkel voor het voertuig verbonden aan de nationale Plaat.

 Wat is verzekerd?
 ✔Basiswaarborgen:

 ✓ De BA is verplicht. Ze dekt de schade veroorzaakt aan derden 
als gevolg van een ongeval. Het gebruik van deze nationale plaat 
is strikt gereguleerd. De BA verzekering dekt alleen het gebruik 
dat voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in het Koninklijk 
Besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de 
commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens.
Het gebruikt beperkt zich meer bepaald tot de noodzakelijke 
verplaatsing voor:

 – de levering van het voertuig;
 – het bekomen van een technische keuring;
 – het verkrijgen van een individuele goedkeuring;
 – de verplaatsing van het voertuig met het oog op een herstelling;
 – de controle van het voertuig na een herstelling;
 – de demonstratie van het goedgekeurde voertuig;
 – de test van een voertuig dat al meer dan dertig jaar in het 
verkeer is gebracht, door een expert in het kader van een 
expertise van dat voertuig.

 ❏ Optionele waarborgen:

 ❏ Brand, diefstal, glasbreuk, stoffelijke schade:
Deze waarborgen kunnen niet afzonderlijk onderschreven 
worden. Wij komen tussen voor alle schade veroorzaakt aan het 
voertuig, door uzelf (in recht en in fout) of door anderen.
De verzekerde waarde wordt vastgesteld op basis van de werkelijke 
waarde die niet hoger mag zijn dan het bedrag van de aankoopprijs.
Verzekering in eerste risico niet mogelijk.

 ❏ Rechtsbijstand: deze waarborg voorziet in:
 Δ Strafrechtelijke verdediging
 Δ Burgerrechtelijk verhaal
 Δ  Insolventie van derden: 100% van de stoffelijke schade en tot 

15.000 euro per schadegeval voor de overige schade
 Δ  Contractuele geschillen
 Δ  Burgerrechtelijke verdediging: indien er een conflict is met de 

BA-verzekeraar van uw voertuig
 Δ  Administratieve bijstand
 Δ  Voorschot op schadevergoeding
 Δ  Voorschot op de vrijstelling BA van een aansprakelijke derde.

Bij een (gerechtelijke) procedure of bij een meningsverschil 
of belangenconflict met de maatschappij, kan de verzekerde 
een advocaat naar zijn keuze raadplegen om zijn belangen te 
verdedigen.

 Wat is niet verzekerd?
 ✘ In BA:

 ✗ Rijden onder invloed van alcohol of drugs.
 ✗ Schade veroorzaakt door bestuurders zonder geldig rijbewijs.
 ✗ Schade veroorzaakt tijdens het gebruik dat buiten de voorwaarden 
van de specifieke wetgeving inzake de nationale plaat valt.

 ✘ In diefstal:

 ✗ Diefstal van het voertuig als het door de maatschappij opgelegde 
antidiefstalsysteem niet werkte op het ogenblik van de feiten.

 ✘ In stoffelijk schade:

 ✗ Rijden onder invloed van alcohol of drugs.

 ✘ In Brand:

 ✗ Schade aan het voertuig als gevolg van een constructiefout, slijtage, 
gebrekkig onderhoud, of niet-conform gebruik van het voertuig.

 ✘ In rechtsbijstand:

 ✗ Kosten en honoraria aangegaan door de verzekerde voordat hij 
de tussenkomst van de verzekeraar heeft gevraagd (behalve in 
gerechtvaardigde noodgevallen), alsook boetes.

 Zijn er dekkingsbeperkingen?
 ! In BA:

 § Tussenkomst tot max. 120.067.655,54 euro per schadegeval voor 
de stoffelijke schade.

 § De onmiddelijke bijstand zoals bepaald in de algemene 
voorwaarden is niet verworven.

 ! In stoffelijke schade:
 § Vrijstelling rechtspersonen: 6% van de aangegeven waarde 
exclusief BIV. 

 § Vrijstelling natuurlijke persoon: 3% van de aangegeven waarde 
exclusief BIV.

 § In geval van een totaalverlies wordt het voertuig vergoed op basis 
van de werkelijke waarde.

 ! In brand en diefstal:
 § In geval van een totaalverlies wordt het voertuig vergoed op basis 
van de werkelijke waarde. 

 ! In rechtsbijstand: 
 § Kosten en honoraria worden gedekt tot 50.000 euro.

Alle waarborgen van deze verzekering beperken zich tot het Belgisch 
grondgebied.
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  Waar ben ik verzekerd?
 ✔U bent gedekt in België.

  Wat zijn mijn verplichtingen?
 Δ U bezorgt ons volledige en exacte informatie over het te verzekeren risico bij het afsluiten van het contract.
 Δ U moet alle wijzigingen in de loop van het contract aan ons melden.
 Δ U treft alle mogelijke voorzorgen om schade te vermijden.
 Δ U geeft een schadegeval en de omstandigheden ervan zo snel mogelijk aan. U treft ook alle redelijke maatregelen om de gevolgen van de 

schade te beperken. 

  Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie betalen voor de aanvangsdatum van het contract. Indien u de betalingsuitnodiging niet ontvangen hebt voor deze 
aanvangsdatum, moet u de premie uiterlijk betalen op het moment dat u deze betalingsuitnodiging ontvangt.  
Er is geen premiesplitsing toegelaten.

  Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begin- en einddatum van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract. Het contract loopt 20 dagen.

  Hoe zeg ik mijn contract op?
Het contract afgesloten voor de nationale plaat, vermeld in de bijzondere voorwaarden, loopt automatisch af na de wettelijk vastgelegde 
termijn van 20 dagen.


