
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Verzekering Motorrijtuigen  

Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

Onderneming: TVM Belgium, bijkantoor van TVM verzekeringen N.V., in België vergund onder nummer 2796 

Product: Vrachtwagenverzekering – Burgerlijke Aansprakelijkheid
 

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 behoeften en de informatie die 

erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele 

en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.  

 Welke soort verzekering is dit?  

De verzekering voor vrachtwagens en trekkers bestaat uit de waarborgen Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, Omnium, Bij-
stand na pech, Gebruiksverlies, Diefstal of beschadiging van bagage en Bijstand na ziekte of ongeval. 
Dit informatiedocument gaat over de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. De waarborg Burgerlijke Aansprakelijk-
heid Motorrijtuigen is de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Deze vergoedt schade die door uw vracht-
wagen aan anderen is toegebracht. Voor de waarborg Omnium (+Bijstand na pech, Gebruiksverlies, Diefstal of beschadiging van 
bagage en Bijstand na ziekte of ongeval) hebben we een afzonderlijk informatiedocument.  

 Wat is verzekerd? 

 Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 
o Schade die u veroorzaakt aan anderen, aan zaken 

van anderen en aan inzittenden of zaken van inzit-
tenden, met de verzekerde vrachtwagen en al wat 
er aan gekoppeld is. Het kan daarbij gaan om mate-
riële schade of lichamelijke schade  

o Schade die tijdens het slepen aan het het trekkend 
of gesleepte voertuig ontstaat. 

o Borgstelling: het voorschieten van een borgsom 
wanneer een buitenlandse overheidsinstantie een 
waarborgsom eist naar aanleiding van een ongeval 
in dat land 

o Sistership: schade veroorzaakt met de verzekerde 
vrachtwagen aan een ander voertuig uit uw wagen-
park. 

 

 Wat is niet verzekerd?  

Aansprakelijkheid voor schade door of in verband met: 

 deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behen-
digheidsritten en wedstrijden 

 inbeslagneming door een Belgische of buitenlandse 
overheid  

 het gebruik van alcohol, geneesmiddelen en verdo-
vende middelen 

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

 opzet, grove schuld, oorlog, oproer en staking, atoom-
kernreacties 

 niet voldoen aan de reglementering op de technische 
controle 

 overschrijden van het maximum aantal toegelaten pas-
sagiers of het niet reglementair plaats nemen van pas-
sagiers 

Schade: 
 aan de verzekerde vrachtwagen. Daarvoor kunt u de 

dekking ‘Omnium’ kiezen. 
 van de bestuurder.  
 aan goederen die beroepsmatig en tegen vergoeding 

worden vervoerd. 

Is de schade niet verzekerd, maar moeten wij de benadeelde 
derde(n) toch vergoeden, dan kunnen wij onze uitgaven terug-
vragen van de verzekeringnemer en/of verzekerde.  

 

 Zijn er beperkingen in dekking? 

! Vrijstelling: het bedrag van de vrijstelling wordt ver-
meld in de Bijzondere Voorwaarden  

! Verzekerde bedragen: 
o materiële schade: maximaal 100 miljoen euro 
o lichamelijke schade: onbeperkt 
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 Waar ben ik verzekerd? 

 U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u een verzekeringsbewijs (Groene kaart). 
Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent. 

 
 

 Wat zijn mijn verplichtingen?  

 Bij het sluiten van de overeenkomst moet u ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico ver-
strekken. 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 dient voorzorgsmaatregelen te treffen om een schadegeval te voorkomen. 

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

 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. 

 Indien nodig doet u aangifte bij de politie. 

 Van zodra wij een vergoeding aan de tegenpartij betaald hebben, betaalt u ons de in de bijzondere voorwaarden vermelde 

vrijstelling terug. 

  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 aangete-
kende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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