Kilometerverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Auto

Disclaimer:
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 betreffende de gekozen verzekering en uw
verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit ?
De Kilometerverzekering is een allesomvattende verzekeringsovereenkomst die de wettelijke aansprakelijkheid van de
verzekerde dekt in geval van een verkeersongeval, Corona Direct Verzekeringen zal de schade vergoeden die door het
verzekerde voertuig aan derden wordt toegebracht. Deze verzekering is in België verplicht voor autobestuurders. Ze kan
worden aangevuld met optionele dekkingen voor lichamelijk letsel van de bestuurder (bestuurderswaarborg), schade aan
uw verzekerde voertuig, juridische bijstand of een vervangwagen. Met dit product kunt u uw personenauto, uw minibus,
uw mobilhome en uw bestelwagen verzekeren, met een maximaal toegelaten gewicht van 3,5 ton.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?
Corona dekt onder andere niet:
Schadegevallen die u oploopt door uw voertuig te laten
deelnemen aan autoraces, snelheidswedstrijden, …

Basiswaarborgen:

Basiswaarborgen:

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Wettelijke aansprakelijkheid

De verzekering per kilometer dekt:
materiële schade en lichamelijk letsel veroorzaakt
door het verzekerde voertuig aan derden
letsel- en kledingschade veroorzaakt door uw
verzekerde voertuig aan kwetsbare weggebruikers
en passagiers.
Er is geen limiet voor de vergoeding van
etselschade. De limiet van de schadevergoeding voor materiële schade wordt uiteengezet
in onze algemene voorwaarden.

U bent niet verzekerd voor:
lichamelijk letsel veroorzaakt aan de persoon die
verantwoordelijk is voor het ongeval (dit is de rol
van de verzekering van de bestuurder) ;
materiële schade aan het verzekerde motorrijtuig
(dit is de rol van de Omnium-verzekering) en aan
de persoonlijke bezittingen die zich daarin
bevinden ;
wettelijke aansprakelijkheid indien een dief of
heler een ongeval veroorzaakt met het verzekerde
voertuig.

•
•
•

Bijstand 24 uur per dag
De Kilometerverzekering biedt hulp bij een ongeval in
België en Luxemburg wanneer het verzekerde voertuig
niet meer rijklaar is (vervoer van inzittenden naar hun
woonplaats in België en pechverhelping van het
voertuig), ongeacht of de verzekerde het ongeval al dan
niet heeft veroorzaakt.
-
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BOB garantie
De verzekering per kilometer dekt, in geval van een
verkeersongeval met het verzekerde voertuig, de lichamelijke schade geleden door de "BOB"-bestuurder die
niet samenwoont met de verzekerde, op voorwaarde dat
de verzekerde passagier was en niet in staat was te rijden
om redenen van dronkenschap die bij wet strafbaar is.
Optionele garanties:

Optionele garanties:

Rechtsbijstand

Juridische bijstand:

In geval van een burgerlijke verhaal of strafrechtelijke
verdediging waarbij het verzekerde voertuig betrokken
is, betaalt Corona Direct Verzekeringen de gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten, met inbegrip van de
erelonen van advocaten, deskundigen en gerechtsdeurwaarders, tot een maximumbedrag van 37.500 euro
(met een drempel van 148,74 euro). Als de aansprakelijke derde insolvabel is, zal Corona de schadevergoeding
betalen die deze derde u verschuldigd is tot een maximumbedrag van 6.250 euro. Bovendien zal Corona
Direct Verzekeringen in geval van bepaalde contractuele geschillen uw belangen behartigen tot een maximum
van 37.500 euro.

U bent niet verzekerd voor:
boetes, strafrechtelijke transacties, enz;
burgerlijke verhaal op aansprakelijke derden
indien de interventiedrempel lager is dan 148,74
euro ;
schade die ontstaat tijdens de deelneming aan of
de voorbereiding van wedstrijden voor motorrijtuigen, rellen, aanslagen, collectieve gewelddaden, stakingen en lock-outs.

Omnium

Omnium

U kiest uit twee formules:
Kleine Omnium: uw voertuig is verzekerd tegen
brand, glasbreuk, (poging tot) diefstal, schade
veroorzaakt door natuurkrachten en contact
met dieren.
Volledige Omnium: In aanvulling op het Kleine
Omnium is uw voertuig verzekerd in geval van
totaal verlies alsook voor alle materiële schade ten
gevolge van een ongeval of een daad van vandalisme, ongeacht of de verzekerde schuld draagt of
niet.
De verzekerde waarde van uw voertuig is afhankelijk
van de factuurwaarde, met een maximum van 110%
verzekerbaar.

U bent niet verzekerd voor:
schade die ontstaat terwijl het voertuig
wordt gevorderd door een bevoegde
autoriteit ;
schade ten gevolge van de deelname van de
verzekerde aan rellen, aanslagen, collectieve
gewelddaden, stakingen en uitsluitingen ;
schade beperkt tot de banden van het verzekerde
voertuig ;
schade aan voorwerpen die in het verzekerde
voertuig worden vervoerd ;
schroeischade aan de binnenbekleding (brandschade zonder ontvlamming).

Bestuurder

Bestuurder

Corona Direct Verzekeringen zal elke gemachtigde
bestuurder van het verzekerde voertuig schadeloosstellen
voor schade die voortvloeit uit lichamelijk letsel en/of
overlijden als gevolg van een ongeval waarbij het verzekerde voertuig betrokken is, ongeacht of de bestuurder
al dan niet aansprakelijk is. De bedragen van deze schadeloosstellingen zijn vermeld in onze algemene voorwaarden.

U bent niet verzekerd voor:
Schade veroorzaakt door rijden onder
invloed of het gebruik van drugs.

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Vervangingsvoertuig
Indien het verzekerde voertuig wordt gestolen of geïmmobiliseerd ten gevolge van een ongeval, brand of
vandalisme, zal Corona Direct Verzekeringen u een
vervangend voertuig ter beschikking stellen tot u
opnieuw over een voertuig kunt beschikken, tot een
maximum van 30 opeenvolgende dagen. Corona Direct
Verzekeringen zal het beschadigde voertuig ook
wegslepen.
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Zijn er dekkingsbeperkingen?

!

Burgerlijke aansprakelijkheid - Recht van verhaal:
In de volgende situaties kunnen wij u vragen ons de
schadevergoeding terug te betalen die wij aan slachtoffers hebben betaald :

!
!
!
!

!
!

!
!

Juridische bijstand:
het minimumbedrag van het geschil moet 148,74 euro
bedragen.
Omnium:

!
!

!

Opzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van
het te verzekeren risico ;
Opzettelijk door de verzekerde veroorzaakte
schade ;
Rijden onder invloed van alcohol of in een
soortgelijke toestand ;
Het besturen van het verzekerde voertuig door
een persoon die op het moment van het
schadegeval niet voldoet aan de door de wet
gestelde voorwaarden (leeftijd, ontbreken van
een geldig rijbewijs, ontzegging of beperking
van de rijbevoegdheid) ;
Ontbreken van een certificaat van technische
keuring ;
Aantal passagiers dat wordt vervoerd bedraagt
meer dan wettelijk of volgens uw contract is
toegestaan.

Vrijstelling - Een contractueel overeengekomen vrijstelling zal worden afgetrokken van uw
uitkering onder het Omnium (alleen Volledig
Omnium).
Schadevergoeding - In geval van schade aan of
totaal verlies van het verzekerde voertuig,
betaalt Corona Direct Verzekeringen de reparatiekosten of de waarde van het voertuig. In het
laatste geval wordt het bedrag van de waardevermindering vastgesteld overeenkomstig het
vergoedingssysteem in de verzekeringspolis.
Wij zullen de waarde van het wrak met dit
bedrag verminderen, tenzij u ons opdracht
hebt gegeven het wrak te verkopen.

Vervangend voertuig
enkel voor schadegevallen in België en Luxemburg.

Waar ben ik gedekt?
• U bent gedekt voor de wettelijke aansprakelijkheid,
de rechtsbijstand, de uitgebreide verzekering en de
bestuurdersverzekering in alle landen die op uw
groene kaart staan vermeld, behalve de landen die
in de lijst zijn doorgestreept.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Het risico overeenkomstig de werkelijkheid
verklaren op het ogenblik van het sluiten van
het contract.
• De verzekeraar in kennis te stellen van alle
wijzigingen in de loop van het contract, bijvoorbeeld in het gebruik of de kenmerken van het
voertuig of de identiteit van de verzekeringnemer
of de bestuurders.
• Neem alle nodige maatregelen om te voorkomen
dat zich een ongeval voordoet.schadegeval te
vermijden.
• In geval van een vordering, deze binnen de in de
algemene voorwaarden aangegeven termijnen
kenbaar maken en de vordering beperken.
•

Wanneer en hoe betaal ik?
U bent verplicht de premie jaarlijks te betalen en zult
een uitnodiging tot betaling ontvangen. Een gedeelde
premie is mogelijk onder bepaalde voorwaarden en
eventuele extra kosten.

Wanneer begint en eindigt de
dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering worden
vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract.
Het contract heeft een looptijd van een jaar en is
stilzwijgend verlengbaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringsovereenkomst opzeggen tot
uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldatum
van de overeenkomst. U kunt de overeenkomst opzeggen per aangetekende brief, per deurwaardersexploot
of door toezending van een opzeggingsbrief met
ontvangstbevestiging.
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