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Wat is dit voor type verzekering?  

Deze verzekering is een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Alleen als u die verzekering neemt, mag u met een 
voertuig zoals een personenwagen, lichte vrachtwagen of tweewieler de weg op. Veroorzaakt u met een voertuig dat wij 
verzekeren een verkeersongeval? En bent u in fout en dus aansprakelijk? Heeft hierdoor iemand anders schade of is hierdoor 
iets beschadigd dat niet van u is? Dan moet u voor die schade betalen. Als u die verzekering hebt, dan betalen wij voor die 
schade.  
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Wat is verzekerd?  

✓ Van wie verzekeren wij de aansprakelijkheid?  
De verzekeringnemer, de eigenaar, de houder en de 
bestuurder van het omschreven voertuig, de passagiers 
en elke andere persoon die aansprakelijk is voor de 
daden van iemand anders. 
 

Met welke voertuigen verzekeren wij uw 
aansprakelijkheid? 

✓ Het omschreven voertuig dat in de Bijzondere 
Voorwaarden staat, het tijdelijk vervangingsvoertuig en 
het vorige voertuig dat de verzekeringnemer nog niet 
verkocht heeft en dat niet meer verzekerd is. 

✓ De aanhangwagen tot 750 kg, met nummerplaat van het 
omschreven voertuig, verzekeren wij gratis. 
 

Voor welke schade betalen wij? 
✓ Schade die u veroorzaakte door een verkeersongeval 

met het verzekerde voertuig op de openbare weg, op een 
openbaar terrein, op een terrein waar mensen mogen 
komen of op een privéterrein.  

✓ Kwetsuren van zwakke weggebruikers zoals passagiers, 
voetgangers en fietsers en de schade aan hun kledij, 
zelfs als zij het verkeersongeval zelf veroorzaakt hebben. 
Wij betalen ook voor schade door hun overlijden. 

✓ Schade door terrorisme. 
 

Keuzeverzekering 

✓ Rechtsbijstand.  
Euromex nv helpt u om het bedrag van de schade terug 
te eisen van diegene die de schade veroorzaakte. Zij 

helpt u ook als u strafrechtelijke verdediging nodig hebt. 

 

Wat is niet verzekerd?  

 Schade veroorzaakt door oorlog en arbeidsconflicten. 

 Schade aan het verzekerde voertuig, tenzij de 
binnenbekleding van het verzekerde voertuig 
beschadigd werd doordat u personen vervoerde die 
gekwetst raakten door een ongeval. 

 Schade aan goederen en dingen die u voor uw beroep 
en niet gratis vervoert.  

 Schade die alleen veroorzaakt is door goederen en 
dingen die u vervoert of doordat u die in het verzekerde 
voertuig legde of wilde leggen. 

 Schade veroorzaakt door iemand die het omschreven 
voertuig heeft gestolen. 

 Schade veroorzaakt door met het verzekerde voertuig 
deel te nemen aan snelheids-, regelmatigheids- of 
behendigheidsritten of dergelijke wedstrijden waarvoor 
de overheid toestemming gaf. 

 

Zijn er beperkingen in dekking?   

! Standaard betalen wij voor schade aan goederen, 
dingen, voertuigen en gebouwen maximaal 
100.000.000 EUR per schadegeval (bedrag onderhevig 
aan indexatie). 

! Het bedrag opgelegd door een buitenlandse overheid 
voor het vrijgeven van het omschreven voertuig of het 
vrijlaten van de verzekerde(n) uit de gevangenis, 
betalen wij standaard tot 62.000 EUR. Dat bedrag is 
onderhevig aan indexatie en geldt voor het omschreven 
voertuig en alle verzekerden samen. 

! In bepaalde gevallen kunnen wij het bedrag van de 
schade die u aan iemand anders veroorzaakt hebt van 
u terugvragen zoals bij opzet en dronkenschap in 
oorzakelijk verband met het schadegeval.  

 

Disclaimer: Dit document geeft u een zeer algemeen beeld van een verzekeringsproduct. De informatie in deze fiche is niet afgestemd op uw individuele behoeften. 
Alleen de volledige polis geeft u een accuraat beeld van uw en onze rechten en plichten. Informeer u daarom bij uw bemiddelaar en raadpleeg de Algemene 
Voorwaarden Mobility Safe op www.amazon.be.  
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Wanneer start en eindigt de dekking?  

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar 
en wordt stilzwijgend verlengd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar ben ik verzekerd?  

✓ Deze verzekering geldt in de landen die door de wet zijn opgelegd.  

✓ Deze verzekering geldt ook in Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Montenegro en Servië. 

 

Wat zijn mijn verplichtingen?  

• Bij het nemen van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van het 
risico nauwkeurig mee te delen. 

• U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico met zich meebrengt 
nauwkeurig mee te delen. 

• Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken. 

• Bij een schadegeval moet u voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan de beschadigde goederen, waardoor 
de oorzaak of de omvang van de schade niet meer vastgesteld kan worden. 

• Bij een schadegeval moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het schadegeval 
bezorgen. 

• Bij een schadegeval moet u elke aansprakelijkheidserkenning, betaling of belofte van betaling weigeren.  
 

  

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.  
Is uw voertuig uitgerust met een of meerdere veiligheidsopties? Dan krijgt u tot 10 % korting op uw premie. Voor elektrische of 
hybride voertuigen met elektrische motor krijgt u 10 % korting op uw premie. Hebt u naast uw voertuig ook een motorfiets bij 
ons verzekerd? Dan krijgt u tot 70 % korting op uw premie motorfiets. 

   

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?  

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per 

aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 

MG Insurance, product aangeboden via Alcadis Financial Products, Pierstraat 229, 2550 Kontich – RPR Antwerpen,  

afdeling Antwerpen – KBO (BTW BE) 0421.844.981, door Amazon Insurance nv, ingeschreven en handelend als verzekeringsagent 

voor de verzekeringsondernemingen Baloise Belgium nv met codenr. 0096 en Euromex nv met codenr. 0463. 

City Link, Posthofbrug 14, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 242 92 79 – mg.insurance@amazon.be 

www.amazon.be – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – KBO (BTW BE) 0445.910.483 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEB 

VU: Henk Janssen, Baloise Belgium nv, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België       

 


