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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 Speciale voertuigen omvat ten minste de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (hierna BA) die de schade aan derden 
dekt. Ze kan worden aangevuld met waarborgen die het voertuig dekken, of met diensten in verband met het gebruik van het voertuig, zoals 
rechtsbijstand. Deze fiche heeft betrekking op motorvoertuigen van het volgende type: speciale voertuigen.

 Wat is verzekerd?
 ✔Basiswaarborgen: 

 ✓ BA is wettelijk verplicht. Ze dekt de schade veroorzaakt aan 
derden als gevolg van een ongeval. De waarborg is onbeperkt 
voor lichamelijke schade.

 ✔Gratis uitbreidingen en diensten:

 ✓ Een ‘vertrouwenscontract’ dat verder gaat dan de wettelijke 
waarborg, bijvoorbeeld, wanneer u schade veroorzaakt aan het 
voertuig dat u occasioneel sleept of aan het voertuig dat uw 
voertuig sleept, zelfs als het gesleepte voertuig geen pech heeft.

 ✔Optionele waarborgen:

 ❏ De waarborg BA (wet van 21 november 1989): 

kan worden uitgebreid tot BA Uitbating die tussenkomst verleent 
voor schade veroorzaakt door het voertuig als gereedschap.

 ❏ Brand, Diefstal, Glasbreuk, Stoffelijke schade:

verschillende combinaties van deze waarborgen zijn mogelijk. 
Die waarborgen komen tussen in geval van diefstal van het 
voertuig, inbraak, brand, glasbreuk, en in Stoffelijke Schade voor 
alle schade veroorzaakt aan het voertuig, door uzelf (in recht en 
in fout) of door anderen.

De verzekerde waarde wordt bepaald op basis van de 
cataloguswaarde of in eerste risico.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het plafond te verhogen 
van de dekking Aanvullende vergoeding voor de sleep- en 
repatriëringskosten.

 ❏ Rechtsbijstand:

de waarborg verleent tussenkomst om u te verdedigen: in geval 
van een inbreuk, als een derde partij schadevergoeding van u 
eist, in geval van een contractueel geschil, bijvoorbeeld met uw 
garagist om een voorschot op de vergoeding te betalen.

De kosten en honoraria van expertises en onderzoeken, 
voor de tussenkomst van een advocaat en van gerechtelijke 
procedures, zijn gedekt.

In geval van gerechtelijke procedure of belangenconflict heeft 
de verzekerde de vrije keuze van advocaat.

In geval van meningsverschil met de maatschappij kan de 
verzekerde de advocaat van zijn keuze consulteren.

 Wat is niet verzekerd?
 ✘ In BA:

 ✗ Rijden onder invloed van alcohol of drugs.

 ✗ Schade veroorzaakt door een bestuurder zonder geldig 
rijbewijs.

 ✘ In Optionele waarborgen:

 ✗ Gebruik als gereedschap onder invloed van alcohol of drugs.

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

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

 ✘ In Rechtsbijstand:

 ✗ Kosten en honoraria die de verzekerde heeft gemaakt voordat 
hij de tussenkomst van de verzekeraar heeft gevraagd (behalve 
in gerechtvaardigde noodsituaties), evenals de boetes.

 Zijn er dekkingsbeperkingen?
 ! In BA en gratis uitbreidingen en diensten:

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

 ! In Stoffelijke schade:

 § Er is een vrijstelling van 3% van de verzekerde waarde voorzien.

 § In geval van een totaalverlies wordt het voertuig vergoed in 
werkelijke waarde.

 ! Rechtsbijstand:

 § De kosten en honoraria zijn gedekt tot 50.000 euro.
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  Waar ben ik verzekerd?
 ✔ Voor alle afgesloten dekkingen: in de landen gevalideerd op het verzekeringsbewijs van het voertuig.

  Wat zijn mijn verplichtingen?
 Δ Bij het afsluiten van het contract moet u ons volledig en nauwkeurig informeren over het te verzekeren risico.
 Δ In geval van wijzigingen aan het contract (bijv. verandering van voertuig, ...), moet u ons hiervan op de hoogte brengen.
 Δ U moet alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen nemen om een schadegeval te voorkomen.
 Δ U moet een schadegeval en de omstandigheden ervan zo snel mogelijk melden. U moet ook alle redelijke maatregelen nemen om de 

gevolgen van het schadegeval te beperken.

  Wanneer en hoe betaal ik?
U bent verplicht om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiervoor een betalingsuitnodiging. Een gesplitste premie is onder 
bepaalde voorwaarden en tegen een meerkost mogelijk. U kan dit vermijden door uw contracten te groeperen in Modulis en zo de gratis 
premiesplitsing te genieten (tot maandelijkse betalingen). Met Modulis kan u, onder andere, elk jaar 10% van het betaalde premiebedrag 
recupereren dankzij de Goedeklantbonus.

  Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begin- en einddatum van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract. 
Het contract heeft een looptijd van één jaar en wordt elk jaar automatisch verlengd als er geen bezwaar is.

  Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan uw verzekeringscontract ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse einddatum van het contract opzeggen. U moet het contract 
opzeggen via aangetekende brief, deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.


