Verzekering Motorvoertuigen
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Product : Beobank Bromfietsverzekering

Onderneming: PARTNERS VERZEKERINGEN N.V.
Verzekeringsonderneming naar Belgisch recht
Erkenningsnummer 0964

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen
betreffende deze verzekering. 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 omtrent de gekozen
verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze
verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering dekt de verplichte burgerlijke aansprakelijkheid van bromfietsen, elektrische fietsen en quads tot 50 cc, toebehorende
aan particulieren. De verzekering kan eveneens de volgende waarborgen omvatten: waarborg lichamelijke letsels van de bestuurder,
waarborgen schade aan het voertuig, rechtsbijstand en bijstand.

Wat is verzekerd?
DE BASISWAARBORGEN:
 Burgerlijke aansprakelijkheid:
Schade aan derden veroorzaakt door het verzekerd voertuig: tot
€ 120.067.665 voor materiële schade en onbeperkt voor lichamelijke
schade
 Bijstand:
- Pechdienst/wegslepen van het voertuig na een verkeersongeval
- Repatriëring van het voertuig en de passagiers in geval van
immobilisatie in het buitenland

DE OPTIONELE WAARBORGEN:
Schade aan het voertuig:
-

Diefstal en poging tot diefstal
Brand
Glasbreuk
Natuurkrachten
Impact met dieren
Uitrusting van de bestuurder

Bescherming van de bestuurder:
Lichamelijke schade van de bestuurder tot € 25.000

Rechtsbijstand:
Tussenkomst ten belope van € 15.000 (of meer, afhankelijk van de
gekozen formule) voor de verdediging van uw rechten in het kader
van een strafrechtelijke verdediging, een minnelijke regeling of van
een (buiten)gerechtelijke procedure

Wat is niet verzekerd?
X Voertuigen andere dan bromfietsen, elektrische fietsen of quads <50 cc
X De niet-gekoppelde aanhangwagen van meer dan 750 kg (Maximale
Toegestane Massa)
X Personen- of goederentransport tegen betaling
X De privé- en professionele inhoud

Zijn er dekkingsbeperkingen?
DE VOORNAAMSTE UITSLUITINGEN:
Burgerlijke aansprakelijkheid:
! De burgerlijke aansprakelijkheid van zij die zich meester hebben
gemaakt van het voertuig door diefstal, door geweld of door heling
! De schade aan het verzekerde voertuig
! De schade aan de goederen die door het verzekerd voertuig vervoerd
worden
! De schade die niet het gevolg is van het gebruik van het voertuig en
die enkel veroorzaakt wordt door de vervoerde goederen of door
behandelingen die voor hun vervoer vereist zijn
! De schade die veroorzaakt wordt door de deelname van het
verzekerde voertuig aan snelheidsraces of snelheids-, regelmatigheidsof behendigheidsritten of -wedstrijden waartoe toelating is verleend
Waarborgen Schade en Bescherming van de bestuurder:
! Opzettelijke schade
! In geval van rijden onder invloed, alcoholintoxicatie, of onder invloed
van drugs of stoffen die een vergelijkbaar effect hebben
! Wanneer de bestuurder niet de leeftijd heeft of geen houder is van een
geldig rijbewijs
! In geval van vluchtmisdrijf
! Schade veroorzaakt door oorlog
! Schade veroorzaakt tijdens stakingen en rellen
! Schade veroorzaakt tijdens weddenschappen of uitdagingen, in
evenementen, races of wedstrijden
! Schade veroorzaakt door brandbare stoffen en explosieven
! Schade veroorzaakt door de veroudering of een gebrek eigen aan het
voertuig
! Schade aan het voertuig ten gevolge van een schadegeval waardoor
het voertuig gevaarlijk of ongeschikt is geworden om in het verkeer te
komen

DE VOORNAAMSTE BEPERKINGEN:

De waarborgen aangeduid met een  zijn systematisch in het contract
voorzien

! Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een
schadegeval
! Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven, onder andere voor de
waarborgen Glasbreuk, Diefstal, Brand, Natuurkrachten en Impact met
dieren
! Bepaalde plafonds van de optionele waarborgen worden gespecifieerd
in de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van het contract
! In bepaalde gevallen kan de verzekeringsmaatschappij een recht van
verhaal uitoefenen. U vindt deze gevallen terug in de Algemene
Voorwaarden
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Waar ben ik gedekt?
 Voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid: in de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Andorra, Monaco, Liechtenstein, IJsland,
Noorwegen, Zwitserland, Marokko, Tunesië en Turkije.
 Voor de waarborgen Schade aan het voertuig, Bescherming van de bestuurder, Rechtsbijstand en Bijstand is de geografische dekking
opgenomen in de Algemene voorwaarden van het contract.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Op straffe van nietigheid van de verzekeringsovereenkomst, afwezigheid van dekking of vermindering van de prestatie, moet u:
• Bij het sluiten van de overeenkomst
Ons eerlijke, accurate en volledige informatie verschaffen.
• In de loop van het contract
Elke wijziging met betrekking tot het verzekerde risico melden.
• Bij een schadegeval
- Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken;
- Het schadegeval aangeven binnen de 8 werkdagen (en klacht indienen binnen 24 uur bij diefstal of poging tot diefstal);
- Alle nodige documenten en inlichtingen overmaken.

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiervoor een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste maandelijkse
premiebetaling kan worden toegekend.
De betalingen kunnen via domiciliëring of via overschrijving worden uitgevoerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst. De overeenkomst duurt een
jaar en wordt automatisch van jaar tot jaar verlengd, tenzij opzegging door één van de partijen in de gevallen en voorwaarden voorzien in het
contract.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan de verzekeringsovereenkomst opzeggen:
• Op de vervaldag: tenminste 3 maanden voor de vervaldag;
• Op elk moment na het eerste verzekeringsjaar: tenminste 1 maand op voorhand;
• Na een schadegeval: binnen een maand vanaf de betaling of weigering van betaling van de schadevergoeding; De opzegging wordt van kracht
na het verstrijken van een termijn van 3 maanden.
De opzegging gebeurt per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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