
 Wat is verzekerd?  Wat is niet verzekerd? 

Wij vergoeden de lichamelijke letsels die u oploopt als bestuurder 
van het aangeduide voertuig en die het gevolg zijn van een 
verkeersongeval.

1. Waarborg Overlijden
 ✓Betaling van een vergoeding:

 – aan de begunstigden vermeld in de bijzondere voorwaarden 
of, bij ontstentenis, aan de echtgeno(o)t(e), bij ontstentenis 
aan de kinderen, bij ontstentenis aan de wettelijke 
erfgenamen van de verzekerde

 – voor hun morele schade en economisch verlies dat zij lijden 
door het overlijden van de verzekerde, inclusief begrafeniskosten

 – als de verzekerde overlijdt binnen de 5 jaar te rekenen vanaf 
de dag van het ongeval

 – berekend volgens de Belgische rechtspraak en begrensd tot 
1.000.000 euro. De prestaties van derde betalers worden 
daarvan in vermindering gebracht

2. Waarborg blijvende ongeschiktheid
 ✓Betaling van een vergoeding: 

 – voor economisch, huishoudelijk en persoonlijk (moreel) nadeel
 –  berekend volgens de Belgische rechtspraak inzake burger-
rechtelijke aansprakelijkheid en begrensd tot 1.000.000 euro

 ✓Als het nadeel niet snel definitief kan worden vastgesteld, 
wordt een passende voorlopige vergoeding gestort

3. Waarborg tijdelijke ongeschiktheid met hospitalisatie
 ✓Bij hospitalisatie (van minstens 24 uur), een dagvergoeding van 
25 euro gedurende maximum 365 dagen
 ✓Deze vergoeding is cumuleerbaar met de eventuele tegemoet-
komingen van een andere verzekeraar of aansprakelijke derden

Belangrijkste uitsluitingen
 ✗ Ongevallen of letsels opzettelijk veroorzaakt door de 
verzekerde of door de begunstigde

 ✗ Zelfmoord of poging tot zelfmoord
 ✗ Ongevallen veroorzaakt door dronkenschap, het gebruik van 
drugs, medicijnen waardoor de verzekerde niet meer beschikt 
over de controle van zijn daden

 ✗ Niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden om een voertuig 
te besturen in het betrokken land

 ✗ Ongevallen of letsels doordat het voertuig niet voldeed aan de 
wettelijke normen inzake technische controle of doordat een 
verzekerde geen veiligheidsgordel droeg

 ✗ Deelname aan onlusten zoals stakingen, oproer, aanslagen, 
gewelddaden,...

 ✗ Deelname aan wedstrijden en snelheids-, vaardigheidsritten,... 
behalve toeristische rally's

 ✗ Ongevallen veroorzaakt door oorlogsgebeurtenissen
 ✗ Ongevallen overkomen wanneer de verzekerde op het 
ogenblik van het ongeval een beroepsactiviteit uitoefende in 
verband met het voertuig (herstellen, verkopen, testen,…)

 ✗ Verzwaring van de gevolgen van een ongeval veroorzaakt 
doordat de verzekerde nalaat een noodzakelijke medische 
behandeling te volgen
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Dit informatiedocument strekt er toe u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering.  
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Welk soort verzekering is dit? 
Bij een lichamelijk ongeval als bestuurder van het verzekerde voertuig, waarborgt deze verzekering de uitkering van de vergoedingen die 
bepaald worden in het contract. Dit is een bijkomende verzekering bij de verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Auto.
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 Wat is verzekerd? (vervolg)  Zijn er dekkingsbeperkingen?

4. Waarborg behandelingskosten
 ✓Terugbetaling van de behandelingskosten tot beloop van 5.000 
euro en tot de consolidatie van de letsels, maar gedurende ten 
hoogste 3 jaar te rekenen vanaf de dag van het ongeval
 ✓Er wordt een voorschot van 250 euro betaald bij een 
hospitalisatie van meer dan 48 uur en bij voorlegging van een 
medisch bewijs 
 ✓De behandelingskosten omvatten:

 – de kosten van het medisch noodzakelijke vervoer
 – de kosten van een eerste orthopedisch toestel of voorlopige 
prothese

 – de repatriëringskosten
 ✓Deze vergoedingen zijn aanvullend en worden toegekend na 
uitputting van de vergoedingen verschuldigd door de derde 
betalers

 ! Bij overlijden dat verband houdt met het ongeval binnen een 
termijn van 5 jaar, wordt het bedrag van de reeds betaalde 
vergoeding voor blijvende invaliditeit, in mindering gebracht 
van het kapitaal overlijden

 ! Bij betaling van een voorschot in het kader van de waarborg 
"blijvende ongeschiktheid", houden wij dat voorschot af van de 
definitieve vergoeding 

 ! Onze prestaties betreffen enkel de rechtstreekse gevolgen van 
het ongeval met uitsluiting van de voorafbestaande toestand 
van het slachtoffer

 Waar ben ik gedekt?

Wij verzekeren u in de landen die wij effectief dekken op basis van de groene kaart van het aangeduide voertuig.

 Wat zijn mijn verplichtingen?

 ✓Bij de onderschrijving van het contract geeft u de Maatschappij complete en transparante informatie. Denk er ook aan om alle 
aanpassingen in de loop van het contract te melden.
 ✓Bij een schadegeval maakt snelle en complete communicatie met uw verzekeringstussenpersoon en uw maatschappij het mogelijk om 
vlug preventieve maatregelen te nemen en zo uw schade te beheren en te beperken. Gebruik daarvoor het formulier op www.allianz.be.

 Wanneer en hoe betaal ik?

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 begint en eindigt de dekking? 

De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd.

 Hoe zeg ik mijn contract op?

U kan de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen, met een aangetekende brief, een 
gerechtsdeurwaardersexploot of door overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.


