
Begrippen

Groene kaart

Verzekerd

Niet verzekerd

Verzekerde bedragen

Verhaal

• De dekking van de polis kan eveneens geschorst worden na 

niet-betaling van een vrijstelling BA.

• Polis is nietig bij opzettelijke verzwijging of onjuist meedelen.

Voor burgerlijke aansprakelijkheid moet een rechter de nietig-

heid uitspreken.

• Acceptatieclausule voor activiteiten die risicoverzwarend zijn:

• verhuur of uitlenen, tenzij aan gelieerde bedrijven;

• manifestaties zoals carnavalsoptochten, stoeten, parades, 

processies of betogingen;

• airside risico’s;

• betaald personenvervoer of vervoer van personen buiten de 

daarvoor bestemde zitplaatsen.

• Definitie voertuig en verzekerd voertuig conform 

minimumvoorwaarden.

• Verzekerde: werkgever is vervangen door “de 

persoon die burgerlijk aansprakelijk is voor boven-

vermelde personen, zoals een werkgever voor zijn 

werknemer”.      

• Groene kaart is niet geldig:

• bij nietigverklaring;

• bij de beëindiging, opzegging of schorsing van 

uw verzekering.

• Schade aan een gesleept of trekkend voertuig als 

het verzekerde voertuig toevallig een voertuig met 

pech sleept en de persoon die het sleepmateriaal 

leverde, aansprakelijk is.

• Schade aan goederen die beroepsmatig en tegen 

vergoeding worden vervoerd.

• € 100 miljoen (geïndexeerd) per schadegeval voor 

materiële schade (incl. bagage vervoerde personen);

• onbeperkt voor lichamelijke schade.

• Beperkt verhaal BA:

• ligt dat bedrag lager dan € 11.000,- ? Dan eisen 

wij het volledige bedrag terug;

• ligt dat bedrag hoger dan € 11.000,-? Dan 

mogen we van het deel boven de € 11.000,- 

slechts de helft terugeisen, met een maximum 

van € 31.000,-.

• Niet benoemd

• Verzekerde: naast de eigenaar, houder, bestuur-

der en passagier van het omschreven voertuig 

wordt enkel de werkgever benoemd.

• Groene kaart is bewijs van verzekering.

• Groene kaart moet teruggezonden worden naar 

ons als de dekking ophoudt te bestaan.

• Enkel de schade aan het gesleept voertuig als het 

verzekerde voertuig toevallig een voertuig met 

pech sleept en de persoon die het sleepmateriaal 

leverde, aansprakelijk is.

• Schade aan vervoerde zaken, behalve persoonlijke 

kledij en bagage.

• € 2.500,- per vervoerde persoon voor bagage;

• € 100 miljoen (geïndexeerd) per schadegeval voor 

materiële schade;

• onbeperkt voor lichamelijke schade.

• Beperkt verhaal BA:

• bedrag lager dan € 10.500,- : verhaal van het 

volledige bedrag;

• bedrag hoger dan € 10.500,-: verhaal van de 

helft van het bedrag met een minimum van   

€ 10.500,- een maximum van € 31.000,-.

• De dekking van de polis kan enkel geschorst worden na niet-beta-

ling van de premie.

• Polis is nietig bij opzettelijke verzwijging of onjuist meedelen.

Algemene bepalingen

Burgerlijke aansprakelijkheid

• Voertuig: het voertuig zoals dat in de bijzondere 

voorwaarden staat vermeld. Dit is inclusief alle aan 

of in het voertuig vast gemonteerde toebehoren. 

Extra’s die de veiligheid bevorderen zoals een 

gevarendriehoek, verbanddoos, pechlamp, sleepka-

bel, en brandblusapparaat rekenen wij altijd tot 

het voertuig. Deze hoeft u niet in de te verzekeren 

waarde mee te nemen.

Niet tot het voertuig rekenen wij de brandstof die 

zich hierin bevindt.

• Het in de Bijzondere Voorwaarden omschreven 

motorrijtuig, en het in of aan het motorrijtuig ge-

monteerde toebehoren, het losse toebehoren dat 

de veiligheid bevordert, zoals gevarendriehoek, 

verbanddoos, pechlamp, sleepkabel en brandblus-

apparaat.

Begrip motorrijtuig/

voertuig

Bedrijfswagen - verschillenlijst

Omnium

Algemene bepalingen
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Omnium

• Schade door implosie.

• Botsing met dieren en de gevolgschade ervan, 

bijvoorbeeld als u na de aanrijding tegen een boom 

botst.

• Knagen van dieren, maar enkel voor schade aan 

de bekabeling en de schade die als gevolg hiervan 

ontstaat.

• Storm: een windsnelheid van minstens 80 kilome-

ter per uur.

• Niet benoemd.

• Het tanken van de verkeerde brandstof.

• Alle andere plotse, onvoorziene en van buiten 

komende oorzaken die schade veroorzaken.

• Schade door slecht onderhoud, bijvoorbeeld rijden 

met remmen die niet goed werken.

• Schade door verkeerd gebruik van oliën of additie-

ven, bijvoorbeeld het fout toevoegen van AdBlue.

• (Poging tot) diefstal wanneer het voertuig niet op 

slot is en rijklaar onbeheerd wordt achtergelaten.

• Bovendien meeverzekerd: kosten voor vervanging 

van autopapieren en tolkastjes.

• Noodherstellingen tot € 1.500,-.

• Niet verzekerd.

• Botsing met wild, vogels of loslopende dieren, 

voorzover de schade door die aanrijding is toege-

bracht.

• Niet verzekerd.

• Storm: windsnelheid tenminste 14 meter per sec, 

windkracht 7.

• Een van buiten komend onheil tijdens transport 

met uitzondering van takelen en slepen.

• Niet verzekerd.

• Alle andere van buiten komende oorzaken die 

schade veroorzaken.

• Niet benoemd.

• Niet benoemd.

• Niet benoemd.

• Enkel autopapieren.

• Noodherstellingen tot € 750,-.

Verzekerd in waarborg 

brand

Beperkte omnium

Verzekerd in waarborg 

volledige omnium

Niet verzekerd

Vergoeding bij schade
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