Verzekering Motorrijtuigen
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: TVM Belgium, bijkantoor van TVM verzekeringen N.V., in België vergund onder nummer 2796
Product:
Bedrijfswagenverzekering – Forfaitaire ongevallenverzekering en Ongevallenverzekering volgens de regels van het
gemeen recht
Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeft en en de informatie die
erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kunt u de precontractuele
en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.

Wat is dit voor type verzekering?
De verzekering voor bedrijfswagens bestaat uit de waarborgen Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, Omnium, Forfaitaire ongevallenverzekering, Ongevallenverzekering volgens de regels van het gemeen recht en Bijstand bij ongeval of pech.
Dit informatiedocument gaat over de waarborgen Forfaitaire ongevallenverzekering en Ongevallenverzekering volgens de regels van
het gemeen recht. Deze vergoedt de lichamelijke schade na een ongeval of carjacking van de persoon die uw bedrijfswagen op het
moment van het ongeval bestuurt. Voor de waarborgen Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (+ Bijstand na ongeval of pech)
en Omnium hebben we afzonderlijke informatiedocumenten.

Wat is verzekerd?


Een vergoeding als de verzekerde bestuurder een ongeval overkomt waarbij hij letsel oploopt of overlijdt.

U heeft keuze uit 2 formules:
Forfaitaire ongevallenverzekering
Een formule waarbij de vergoeding wordt berekend op basis van
een basiskapitaal.
 Overlijden
Indien een verzekerde binnen de 3 jaar als gevolg van
een ongeval overlijdt, wordt het basiskapitaal uitbetaald.


Blijvende invaliditeit
Indien een verzekerde door een ongeval blijvend invalide is, krijgt hij een percentage van het basiskapitaal
in functie van de graad van invaliditeit. (max. 300 %
van basiskapitaal bij 100 % invaliditeit).



Behandelingskosten tot het moment dat de medische
toestand gestabiliseerd is.

Ongevallenverzekering volgens de regels van het gemeen
recht
Een formule waarbij de vergoeding wordt berekend op basis van
de regels die Belgische rechtbanken toepassen voor schatting
van schade aan de mens (gemeen recht).
 Overlijden
o Begrafeniskosten
o Morele schade van samenwonende partner en
inwonende kinderen
o Inkomstenverlies en huishoudelijke schade
van samenwonende partner en inwonende kinderen


Tijdelijke ongeschiktheid
Het inkomstenverlies doordat de verzekerde tijdelijk
niet kan werken of het huishouden niet kan doen.



Blijvende ongeschiktheid
Het inkomstenverlies doordat de verzekerde blijvend
niet kan werken of het huishouden niet kan doen.



Behandelingskosten en kosten van prothesen tot
het moment dat de medische toestand gestabiliseerd
is.



Blijvende esthetische schade

Wat is niet verzekerd?
Schade door of in verband met:

deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en wedstrijden

het gebruik van alcohol, geneesmiddelen of verdovende
middelen

een bestuurder die volgens de wettelijke bepalingen
niet met de omschreven bedrijfswagen mocht rijden
(bv. geen geldig rijbewijs)

opzet, grove schuld, oorlog, oproer en staking, atoomkernreacties

het niet voldoen aan de reglementering op de technische controle

het overschrijden van het maximum aantal toegelaten
passagiers of het niet reglementair plaats nemen van
passagiers

abnormaal ernstige gebreken van het voertuig

natuurevenementen

vooraf bestaande medische toestand

een bestuurder die een alcohol- of drugstest weigert of
vluchtmisdrijf pleegt

een bedrijfswagen dat in huur is gegeven of is opgeëist

een bestuurder die:
o beroepshalve wagens verkoopt, herstelt, takelt
of naar de keuring brengt
o een aangestelde van de technische keuring is
o een tankstation, parking of carwash uitbaat of
er werkt
o rijschoollesgever is

Zijn er beperkingen in dekking?
!

!

Vrijstelling/wachttijd:
o Behandelingskosten: 125 euro
o Tijdelijke ongeschiktheid (gemeen recht formule): 30 dagen
o Blijvende ongeschiktheid (gemeen recht formule): vergoeding die verschuldigd is voor een
ongeschiktheid van 10%
Verzekerde bedragen:
o Gemeen recht formule: maximaal 500.000 euro
per verzekerd schadegeval
o Forfaitaire formule: Basiskapitaal is standaard
25.000 euro. Dit wordt gehalveerd indien de bestuurder jonger is dan 23 jaar of ouder dan 65
jaar

Waar ben ik verzekerd?


U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?


Bij het sluiten van de overeenkomst moet u ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verstrekken bij het sluiten van de overeenkomst. Ook wijzigingen in deze informatie tijdens de duur van het contract moet u ons
melden.



Elke wijziging van omstandigheden die het risico aanzienlijk en blijvend verzwaren, moet u ons aangeven.



U moet een schadegeval zo spoedig mogelijk melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen daarvan te beperken.



Voor een goede afwikkeling doet u geen toezeggingen over aansprakelijkheid en legt u geen verklaringen en dergelijke af die
uw en onze belangen kunnen benadelen.



U dient zich te onderwerpen aan de onderzoeken van de door ons aangestelde geneesheer.



U moet ons iedere derde-betaler die tussenkomst kan verlenen voor het schadegeval meedelen.

Wanneer en hoe moet ik betalen?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling
is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer start en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt 1 jaar en wordt
stilzwijgend verlengd.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs .
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