
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzekering Motorrijtuigen  

 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct  

  

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

Product: Vrachtwagenverzekering – Omnium, Bijstand na pech, Gebruiksverlies, Diefstal of beschadiging van bagage en  

 Bijstand na ziekte of ongeval 

 
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 kunt u de precontractuele 
en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.  

 

Wat is dit voor type verzekering?  
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 Omnium. Deze waarborg geeft dekking voor schade aan uw eigen vrachtwagen wan-
neer deze beschadigd raakt door een aanrijding of een andere verzekerde oorzaak. Aanvullend geeft dit informatiedocument ook 
informatie over de waarborgen Bijstand na pech, Gebruiksverlies, Diefstal of beschadiging van bagage en Bijstand na ziekte of onge-
val. Voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen hebben we een afzonderlijk informatiedocument. 

 

 Wat is verzekerd?  

U kunt kiezen uit volgende waarborgen: 

 Brand 
o schade door brand, explosie, implosie, zelfont-

branding, kortsluiting, mede als gevolg van ei-
gen gebrek, blikseminslag 

 Brand/diefstal 
o alle schade genoemd onder de waarborg Brand 
o schade door diefstal, (in)braak, ontvreemding of 

joyriding 

 Beperkte omnium 
o alle schade genoemd onder de waarborg 

Brand/diefstal 
o schade door: 

botsing met loslopende dieren, knagen van die-
ren aan de bekabeling, ruitbreuk, natuurgeweld 
en storm, luchtvaartuigen, een milieuversto-
rende gebeurtenis, vandalisme of averij grosse 

 Volledige omnium 
o alle schade genoemd onder de waarborg Be-

perkte omnium 
o schade door: 

overbelading, onevenwichtig laden of het niet  
goed vastmaken van de lading 

tanken van verkeerde brandstof 
vervoerde zaken 
botsen, stoten, omslaan, haakslaan, van de weg 
of te water geraken, ook als gevolg van een ei-
gen gebrek, en alle andere plotse, onvoorziene 
en van buiten komende onheilen. 

Vergoedingen: 

 Bij schade: de kosten voor de herstelling 
 Bij totaal verlies, diefstal of ontvreemding: de waarde 

van de vrachtwagen. De waarde van de vrachtwagen is 
de waarde onmiddellijk voor het ongeval verminderd 
met de waarde van het wrak. 

Na een verzekerde gebeurtenis is eveneens gedekt: 

 Onbeperkte depannage- en repatriëringskosten. 
 Kosten voor vervanging van autopapieren, tolkastjes 

en/of normale nummerplaten, douanekosten en kosten 
voor technische controle na herstelling. 

 Noodherstellingen zonder voorafgaande goedkeuring: 
maximum 1.500 euro 

 

 Wat is niet verzekerd?  

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 of verdovende 

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 

 slijtage, onjuist gebruik en slecht onderhoud waarde-
vermindering van de vrachtwagen na herstel van een 
schade 

 bevriezing 
 verkeerd gebruik van oliën of additieven 

Schade: 
 aan enkel en alleen banden 

 Zijn er beperkingen in dekking? 

! Er is geen dekking diefstal indien:  
o het voertuig niet op slot is en onbeheerd rij-

klaar wordt achtergelaten of indien de sleutels 
of andere middelen om de motor te starten 
zich in of op het voertuig bevonden, tenzij het 
voertuig in een afgesloten privé-garage stond 

o de sleutels op een plaats bewaard worden 
waar onbevoegden ze kunnen meenemen. 

! Vrijstelling:  
o Brand, Brand/diefstal en beperkte omnium: 200 

euro 
o Voor de overige waarborgen: bedrag vermeld in 

de Bijzondere Voorwaarden. 
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 Zijn er beperkingen in dekking? 

! Gebruiksverlies: de eerste werkdag is er geen vergoe-
ding en de uitkeringsperiode is beperkt tot maximum 9 
werkdagen (6 werkdagen bij totaal verlies).  

! Indien u na een ongeval voor berging, stalling, sleep of 
transport geen gebruik maakt van TVM truck assistance 
heeft u een vrijstelling van 25% van het schadebedrag 
met een minimum van 750 euro.  

! De bijstand na pech en na ziekte of ongeval geldt enkel 
als u gebruik maakt van TVM truck assistance. 

! De bijstand na ziekte of ongeval geldt enkel als u op 
het moment van het ongeval niet onderworpen bent 
aan de Belgische sociale zekerheid. 

 

 Wat is verzekerd?  

Facultatieve waarborguitbreiding: Bijstand na pech 

 U krijgt hulp als door pech uw verzekerde vrachtwagen 
niet meer kan rijden. 

Facultatieve waarborguitbreiding: Gebruiksverlies 

 Uitkering van een bedrag per werkdag bij schade: 
o tijdens de duur van de herstelling van een in 

omnium gedekte schade 
o door diefstal of totaal verlies 

Facultatieve waarborguitbreiding: Diefstal of beschadi-
ging van bagage 

 Schade aan persoonlijke bezittingen van een inzittende  
o door een in omnium verzekerde gebeurtenis 
o door diefstal 

Facultatieve waarborguitbreiding: Bijstand na ziekte of 
ongeval 

 U krijgt hulp bij ziekte of ongeval als u met de verze-
kerde vrachtwagen in het buitenland reist. 

 

 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 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.  

 

 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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