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Baloise Insurance

Isuzu Insurance Verzekering Motorrijtuigen

Belgische verzekeringsonderneming met code 0096

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, Omnium Safe en Rechtsbijstand Supra All-risk op
www.amazon.be.

Welk soort verzekering is dit?
De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) Motorrijtuigen is een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Alleen
als u die verzekering neemt, mag u met een voertuig zoals een personenwagen of lichte vrachtwagen de weg op. Veroorzaakt u met
een voertuig dat wij verzekeren een verkeersongeval? 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.
U kunt samen met de BA Motorrijtuigen ook een verzekering Rechtsbijstand, een verzekering Omnium, een verzekering Bestuurder en
een verzekering Vervoer van goederen nemen.
Als u naast de basisverzekering ook de aanvullende verzekeringen neemt is de verzekering Motorrijtuigen een complete verzekering
voor uw voertuig.

Wat is verzekerd?
Basisverzekering BA Motorrijtuigen
Voor welke schade betalen wij?
✓

✓

Schade die u veroorzaakte door een verkeersongeval
met het verzekerde voertuig.
Zoals in de wet bepaald, betalen wij ook voor de
schade toegebracht aan onschuldige slachtoffers en
zwakke weggebruikers als passagiers, voetgangers en
fietsers.

Wat is niet verzekerd?
Basisverzekering BA Motorrijtuigen
 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 het voertuig is wel verzekerd als u de verzekering
Omnium Safe – Full Omnium neemt.
 Schade aan goederen en dingen die u voor uw beroep en niet
gratis vervoert.
 Medische kosten van de bestuurder. Hiervoor is de bestuurder
wel verzekerd als u de verzekering Bestuurder neemt.

Aanvullende verzekeringen
Aanvullende verzekeringen

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

 Boetes en schikkingen met het parket.

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.
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Wat is verzekerd? (vervolg)

Wat is niet verzekerd? (vervolg)


Omnium Safe

Omnium Safe

Het omschreven voertuig dat in de Bijzondere Voorwaarden
staat kunt u verzekeren in factuurwaarde of originele cataloguswaarde. Die keuze bepaalt mee het bedrag dat wij betalen bij
totaal verlies of diefstal van uw voertuig, alsook de gekozen
Formule 24, 12, 6 of 0. Neemt u voor uw nieuw voertuig
Formule 24 en cataloguswaarde? Dan krijgt u bij totaal verlies
gedurende de eerste 2 jaar een nieuwe identieke Isuzu (zelfs
indien de cataloguswaarde ondertussen is gestegen tot
maximaal 110 %). De formule die u kunt kiezen hangt af van de
ouderdom van het voertuig en het type voertuig.

 Opzettelijke schade veroorzaakt door een verzekerde.
 Schade veroorzaakt door een bestuurder zonder geldig
rijbewijs of met een rijverbod.
 Als wij kunnen bewijzen dat de schade veroorzaakt is door
een bestuurder die alcohol of drugs gebruikt heeft.
 Schade veroorzaakt door deelname aan snelheids-,
behendigheidsritten of dergelijke wedstrijden.

Voor welke risico's bent u verzekerd in Full Omnium?
✓
✓
✓
✓

✓

Brand: schade door o.a. vuur, ontploffing, kortsluiting,
bluswerken, rook- en roetschade door vuur.
Diefstal: schade door o.a. carjacking, homejacking,
joyriding, (poging tot) inbraak of diefstal.
Glasbreuk: schade aan o.a. voor-, achter- en zijruiten;
aan glas van het dak en schade door glasscherven.
Natuurevenementen en Aanrijding met dieren:
schade door o.a. storm, hagel, bliksem, neerstortende
rotsen, lawine, overstroming, … aanrijding met dieren en
het knagen van kleine dieren aan bijvoorbeeld kabels of
isolatie onder de motorkap.
Voertuigschade: schade door o.a. aanrijding, ongeval,
kanteling, vandalisme, de lading, verkeerde
brandstofkeuze.

Bij Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurevenementen,
Aanrijding met dieren, vandalisme en totaal verlies (behalve
voor jonge bestuurder) passen wij geen franchise toe.
Bijkomend kunt u nog kiezen voor een Safety Pack Omnium.
Wij betalen u dan de kosten van gestolen brandstof uit uw
voertuig, vervanging van sloten of sleutels bij verlies van
sleutels of boorddocumenten en een vervangwagen bij totaal
verlies of diefstal (max. 30 d). Ook voor schade door lading,
schade aan of diefstal van fietsendrager of dakkoffer, schade
aan of diefstal van bagage. Hiervoor betalen wij maximaal
1.250,00 EUR exclusief BTW.
In Mini Omnium verzekeren wij alle risico's behalve
Voertuigschade.

Bestuurder
 Schade veroorzaakt door een bestuurder zonder geldig
rijbewijs of met een rijverbod.
 Schade veroorzaakt door een bestuurder die alcohol of
drugs heeft gebruikt en daardoor een verkeersongeval
veroorzaakt heeft.
Vervoer van goederen
 Schade die u hebt omdat de goederen niet goed zijn
gestapeld, verpakt of ingepakt.
 Schade ontstaan door warmte, kou, vochtigheid, roest,
vertraging, slecht onderhoud, verontreiniging of besmetting,
technische of mechanische defecten aan de goederen, of
omdat u geen winst meer kunt maken met de goederen.
 Schade als u zich niet houdt aan wetten en regels. Of
doordat u contractueel of extracontractueel aansprakelijk
bent.
De volledige lijst met wat niet verzekerd is vindt u in de
Algemene Voorwaarden. Ook de dekkingsbeperkingen staan
vermeld in die Algemene Voorwaarden. Enkele voorbeelden
vindt u hieronder.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Basisverzekering BA
!

Standaard betalen wij voor schade aan goederen, dingen,
voertuigen en gebouwen maximaal 120.067.670 EUR per
schadegeval (bedrag onderhevig aan indexatie).

!

In bepaalde gevallen kunnen wij het bedrag van de
schade die u aan iemand anders veroorzaakt hebt van u
terugvragen. Bijvoorbeeld als wij kunnen bewijzen dat u
dat deed met opzet. Of doordat u dronken of onder invloed
van drugs was.

Na een schadegeval met immobilisatie brengen wij het
verzekerde voertuig naar een hersteller en krijgt u een
vervangwagen.

Omnium Safe 1
Bestuurder
Deze verzekering is een persoonsverzekering die de lichamelijke
schade of de schade door overlijden van de bestuurder van het
verzekerde voertuig na een verkeersongeval verzekert. U kunt
kiezen voor Bestuurder Select of Bestuurder Safe.
Vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening

!

Bij Voertuigschade passen wij de franchise toe die in de
Bijzondere Voorwaarden staat, maar niet bij vandalisme
en bij totaal verlies (behalve voor jonge bestuurder).

!

Safety Pack Omnium: Voor lichte vrachtwagens betalen
wij voor de vervangwagen bij totaal verlies of diefstal
maximaal 1.250 EUR exclusief BTW.

Bestuurder
!

Voor Bestuurder Select betalen wij tot maximaal
75.000 EUR voor blijvende persoonlijke ongeschiktheid,
tot 12.500 EUR voor kosten door overlijden door een
verkeersongeval en tot 5.000 EUR voor begrafeniskosten.
Voor medische kosten en aangepast vervoer betalen wij
maximaal tot 4.000 EUR.

!

Voor Bestuurder Safe betalen wij in totaal voor alle kosten
en ongeschiktheden samen tot 500.000 EUR.

Wij betalen een bedrag wanneer er schade is aan de goederen
die u vervoert met het verzekerde voertuig. Of wanneer ze
gestolen worden uit het verzekerde voertuig.

Waar ben ik gedekt?
Verzekeringen BA, Omnium Safe en Bestuurder
✓ Die verzekeringen gelden in alle landen vermeld in de Algemene Voorwaarden BA Motorrijtuigen. U bent bij ons dus
ook verzekerd in Noord-Macedonië, Montenegro en Servië.
Uitzonderingen
✓ In de verzekering Rechtsbijstand zijn de meeste geschillen die plots ontstaan bij een accidentele gebeurtenis wereldwijd
verzekerd.
✓ De verzekering Vervoer van goederen geldt in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

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 correct en nauwkeurig mee te delen.

•

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

•

U moet al het mogelijke doen om schade te voorkomen.

•

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 het verzekerde voertuig of 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.

•

Voor de verzekering Omnium Safe legt u ook klacht neer bij de politie binnen 24 uur nadat u de diefstal of poging
tot diefstal hebt opgemerkt.

•

U laat u onderzoeken en behandelen door een dokter. En u geeft ons zijn verklaring waarin staat welke kwetsuren
u hebt en wanneer u waarschijnlijk bent genezen.

•

Wanneer en hoe betaal ik?
U bent verplicht 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 begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering vermelden wij in de Bijzondere Voorwaarden. De overeenkomst duurt een
jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen
per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
Isuzu 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 66 – isuzu.insurance@amazon.be
www.amazon.be – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – KBO (BTW BE) 0445.910.483 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB
VU: Baloise Insurance, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België.

