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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 deze verzekering.
Welk soort verzekering is dit?
Het verzekeringsproduct Auto is een multiriskverzekering voor motorrijtuigen (auto’s, bestelwagens, mobilhomes, tweewielers,
aanhangwagens ...) die de verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt zowel als de volgende facultatieve waarborgen (toegekend
volgens het voertuigtype): Bescherming van het voertuig, Veiligheid van de bestuurder, Rechtsbijstand en Hulpverlening.
Wat is niet verzekerd?

Wat is verzekerd?
Basiswaarborgen



De Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) die de schade dekt
die is toegebracht aan derden als gevolg van een
schadegeval met het verzekerde voertuig.
Eerste hulp (alleen bij verkeersongevallen en voor
bepaalde categorieën van voertuigen): vervangvoertuig,
pechverhelping, thuisbrengen of voortzetting van de reis ...

Binnen elke waarborg is alles verzekerd wat niet uitdrukkelijk is
uitgesloten in de algemene of bijzondere voorwaarden.
Zijn steeds uitgesloten:



Aanvullende waarborgen naar keuze:
Onze maximale financiële tegemoetkoming hangt af van de gekozen
formule en wordt beschreven in de algemene en/of bijzondere
voorwaarden van uw contract.




Bescherming van het voertuig (2 formules, afhankelijk van
de leeftijd van uw voertuig)
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Met inbegrip van de volgende uitbreidingen:
Kosten voor het slepen van het voertuig naar de dichtstbijzijnde
hersteller, reinigingskosten, garagekosten.
Het voertuig is verzekerd op basis van de cataloguswaarde.
Schadevergoeding volgens specifieke omstandigheden (tot 36
maanden zonder degressiviteit volgens de gekozen formule).





Veiligheid van de bestuurder: vergoeding van de
lichamelijke letsels van de bestuurder bij de
schadeloosstellende formule.
Rechtsbijstand: minnelijke verdediging van uw belangen
volgens 2 formules naar keuze: een basisformule of een
uitgebreide formule (hogere tegemoetkoming + dekking van
contractuele geschillen ingevolge de aankoop, de herstelling
of het onderhoud van het voertuig, administratieve
geschillen, voorschot op de vergoeding voor materiële
schade aan het voertuig).
Hulpverlening: aanvullend bij de eerste hulp: wegenhulp in
geval van pech of ongeval met het verzekerde voertuig,
personenhulp of woninghulp via AXA Verzekeringen.

in BA: de lichamelijke schade van de aansprakelijke
bestuurder en de schade aan het verzekerde voertuig.
in Materiële Schade: de schade voortvloeiend uit een
gebrek aan onderhoud van het voertuig, de schade
aan vervoerde voorwerpen of aan de uitrusting die
losgemaakt is van het voertuig.
in Diefstal: schade voortvloeiend uit het ontbreken
van preventiemaatregelen.
in Rechtsbijstand: de boetes als gevolg van een
overtreding.
in Hulpverlening: de prestaties die niet door AXA
Assistance georganiseerd werden of die zonder hun
toestemming gebeurden.
In alle dekkingen: schade voortvloeiend uit collectieve
gewelddaden.
In de andere dekkingen dan BA: schade voortvloeiend
uit een opzettelijke daad gepleegd door de
verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals
dronkenschap of weddenschap), een snelheids- of
behendigheidswedstrijd, een kernrisico, de nietovereenstemming van het voertuig met de
reglementering betreffende de technische controle.
Zijn er dekkingsbeperkingen?










! Eigen risico: bedrag dat door de verzekerde gedragen
wordt. De eigen risico’s worden vermeld in de algemene
en/of bijzondere voorwaarden van uw contract.
! Bedrag van de vergoeding:
- in BA: begrensd tot het plafond waarin de wetgeving
voorziet
- voor de andere dekkingen: beperkt in functie van de
gekozen formule.
! Oververzekering/Onderverzekering: indien u een
verzekerde waarde aangegeven hebt die hoger ligt dan de
waarde die u had moeten meedelen voor uw voertuig zal
een evenredigheidsregel toegepast worden. Hetzelfde
geldt als u voor een nieuw voertuig een cataloguswaarde
hebt aangegeven die lager ligt dan de waarde die u had
moeten meedelen voor uw voertuig.
! Verhaal: in sommige gevallen (bijvoorbeeld in geval van
rijden onder invloed) hebben wij het recht om de volledige
of gedeeltelijke terugbetaling van de betaalde
vergoedingen te eisen. Alle gevallen worden vermeld in de
algemene en/of bijzondere voorwaarden

Wat is verzekerd?




Hoofdverzekering: in het gebouw, de constructies en de bijgebouwen < 12 m² gelegen op het adres van het risico in België
Waarborguitbreidingen: de dekking is wereldwijd verworven (met uitzondering van uw nieuwe adres: in België)

Wat zijn mijn verplichtingen?






Bij het afsluiten van het contract: correct aangeven van alle omstandigheden waarvan u op de hoogte bent en die u
redelijkerwijs moet beschouwen als elementen die meetellen bij de beoordeling van het risico.
Tijdens de looptijd van het contract: alle wijzigingen aangeven met betrekking tot de ligging van het risico (bv. verhuis), het
gebruik van het gebouw (bv. opening van een handelszaak, verhuur van studentenkamers), met betrekking tot uw
verklaringen op het moment van de onderschrijving van het contract (bv. gebruik als tweede woning, toevoeging van een
vertrek, inrichting van een zolder als woonruimte of elke andere wijziging aan de verzekerde goederen), met betrekking tot
de waarde van het gebouw of van de inhoud als u die verzekerd hebt door middel van een kapitaal (bv. verfraaiing of
renovatie van het gebouw, aanvulling van de inhoud die leidt tot een verhoging van het te verzekeren kapitaal), met
betrekking tot het toekennen van een afstand van verhaal.
Bij een schadegeval:
 alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval of de verergering ervan te vermijden.
 onverwijld en in ieder geval zo snel mogelijk het schadegeval, de precieze omstandigheden en de omvang van de schade
aangeven. Voor bepaalde schadegevallen, vermeld in de algemene voorwaarden, geldt een termijn van 24 uur.
 meewerken aan de afhandeling van het schadegeval. Bijvoorbeeld: onze expert ontvangen, de gerechtelijke stukken
bezorgen ...

Wanneer en hoe betaal ik?
U bent verplicht om de premie jaarlijks te betalen en ontvangt hiervoor een betalingsverzoek. U kunt kiezen om de betaling
te spreiden. Daarvoor worden eventueel bijkomende kosten aangerekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De looptijd, de jaarlijkse vervaldag en de ingangsdatum van de verzekering zijn vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het
contract wordt gesloten voor een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. De verzekering treedt in werking ten vroegste na
betaling van de eerste premie.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringscontract ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van het contract opzeggen. De
opzegging kan gebeuren per aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief met
ontvangstbewijs.

