BROMFIETSEN VERZEKERING
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Bromfietsen

Opgelet:
Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze
verzekering. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie gelieve de contractuele en précontractuele voorwaarden te raadplegen
aangaande dit verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit?
Bij een verkeersongeval dekt deze verzekering uw burgerlijke aansprakelijkheid – in België verplicht voor motorrijtuigen.
Corona betaalt dus de schade die uw voertuig toebrengt aan derden. Wilt u zich ook indekken tegen de financiële gevolgen
van lichamelijke letsels voor de bestuurder? Vul dan uw verzekering aan met optionele waarborgen.

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

Burgerlijke Aansprakelijkheid

U bent verzekerd voor:
materiële schade en lichamelijke letsels die uw
voertuig toebrengt aan derden;
lichamelijke letsels die uw voertuig toebrengt aan
zwakke weggebruikers;
lichamelijke letsels van de inzittenden.

U bent niet verzekerd voor:
lichamelijke schade voor de persoon die
aansprakelijk is voor het schadegeval (daar hebt u
de waarborg Bestuurder voor);
schade aan uw voertuig en de goederen daarin;
burgerlijke aansprakelijkheid van een dief of heler
die een ongeval veroorzaakt met uw voertuig.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

Bij een burgerlijke of strafrechtelijke procedure nemen
we de kosten tot 37.500 euro ten laste van uw gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, inclusief de honoraria van de advocaat, expert en gerechtsdeurwaarder.

U bent niet verzekerd voor:
straffen, boetes …;
uw eis van minder dan 150 euro bij een derde op
basis van de burgerlijke aansprakelijkheid;
schade die u oploopt door deelname aan oproer,
aanslagen, collectieve gewelddaden, stakingen
en lock-outs.

••
••
••

Kan de aansprakelijke derde u niet betalen omdat hij
onvermogend is? Dan ontvangt u tot 6250 euro van uw
verzekering. Ook voor de behartiging van uw belangen
in bepaalde contractuele geschillen nemen we de
kosten tot 37.500 euro ten laste.

••
••
••
••
••
••

Bijstand 24 uur per dag
Krijgt u te maken met een ongeval? Dan staat Corona
meteen klaar om u te helpen. In de eerste plaats bij
het invullen van uw aanrijdingsformulier. Kan uw voertuig niet meer rijden? Dan reikt Corona u oplossingen
aan om u zo snel mogelijk terug op weg te helpen. Het
maakt daarbij niet uit of u het ongeval zelf veroorzaakte
of niet.
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Optionele waarborgen:

Optionele waarborgen:

Bestuurder

Bestuurder

Zit u of een van uw gezinsleden aan het stuur van uw wagen
bij een ongeval? Dan betaalt Corona een vergoeding bij
lichamelijke letsels of overlijden. De bedragen van die
vergoedingen vindt u in onze algemene voorwaarden.

U bent niet verzekerd voor:
schade die u oploopt als gevolg van
dronkenschap of het gebruik van andere
roesmiddelen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waar ben ik gedekt?

!

Rechtsbijstand:

!

Verhaal in de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid:

Minimaal bedrag van het geschil is 150 euro.

In bepaalde situaties mogen we u vragen om ons onze
vergoedingen aan de slachtoffers terug te betalen:

!!
!!
!!
!!
!!

U verzweeg of verdoezelde het schaderisico bij
de onderschrijving van uw contract.
U veroorzaakte de schade met opzet.
U was dronken of in een soortgelijke toestand.
Uw voertuig werd bestuurd door iemand
die daarvoor niet voldeed aan de wettelijke
voorwaarden: te jong, geen rijbewijs of vervallen
verklaard recht tot sturen, …
U vervoerde meer passagiers dan toegestaan
door de wet of uw contract.

••

In alle landen op uw groene kaart hebt u recht op de
waarborgen Burgerlijke Aansprakelijkheid, Omnium,
Bestuurder en Rechtsbijstand. Tenzij ze uitdrukkelijk
zijn geschrapt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

-

Het risico waarheidsgetrouw aangeven bij het
afsluiten van de overeenkomst.
Doen er zich tijdens de looptijd van het contract
veranderingen voor zoals het gebruik of de
kenmerken van het voertuig, de identiteit van de
verzekeringnemer of van de bestuurders? Meld
dat dan onmiddellijk.
Alle nodige maatregelen nemen om een
schadegeval te vermijden.
Een schadegeval aangeven binnen de in de
algemene voorwaarden bepaalde termijnen en
de schade beperken.

Wanneer en hoe betaal ik ?
U bent verplicht om de premie te betalen na ontvangst
van het betalingsverzoek. De premie moet elk jaar
worden betaald voor de jaarlijkse vervaldag zoals vastgelegd in de overeenkomst. Wanneer een gespreide
premiebetaling mogelijk is (halfjaarlijks, driemaandelijks, maandelijks), dan kan dat extra kosten teweegbrengen.

Wanneer begint en eindigt de
dekking?
De verzekering treedt in werking op de datum zoals
vermeld in de bijzondere voorwaarden, na ondertekening van de verzekeringspolis door beide partijen en
de betaling van de eerste premie. De overeenkomst
wordt gesloten voor een looptijd van een jaar en wordt
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes
van een jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op ?
U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie
maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. Na het eerste jaar kunt u uw
contract op elk moment beëindigen: drie maanden na
uw opzegging zetten we uw contract stop. De opzegging van de overeenkomst gebeurt per aangetekende
brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een
opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.
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