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 Wat is verzekerd ?  

Basiswaarborg 

 Vergoeding in geval van overlijden binnen de drie jaar na het 

plaatsvinden van het ongeval 

 In geval van blijvende ongeschiktheid bepalen wij de 

vergoeding in functie van de graad van blijvende 

ongeschiktheid 

 In geval van blijvende ongeschiktheid als gevolg van een 

ongeval, bepalen wij de vergoeding in functie van de graad van 

blijvende ongeschiktheid, zoals van: 

o Bijkomende financiële tegemoetkoming in geval van 

zeer ernstige letsels hulp van derden 

o Aanpassingswerken aan woning en wagen 

o Herscholing of omscholing 

o Aankoop van een blindengeleidehond 

 De terugbetaling van de kosten voor geneeskundige 

verzorging en de aanverwante kosten 

Optionele waarborg 

o Als voetganger, fietser of gebruiker van een ander rijwiel 

zonder motor op de openbare weg of als passagier van een 

vervoersmiddel van openbaar of bezoldigd personenvervoer 

 

 

 Wat is niet verzekerd ?  

 Ongevallen waarop de arbeidsongevallenwetgeving van 

toepassing is 

 Verergering van de gevolgen van een ongeval die te wijten 

zijn aan een ziekte of lichaamsgebrek die/dat voor het 

ongeval reeds bestond 

 (Poging tot) zelfdoding en of ongevallen door opzet of 

zware fout van de getroffene of een rechthebbende 

 Personen met de o.a. de volgende beroepen; bestuurders 

van voertuigen voor bezoldigd personen- of 

goederenvervoer, garagehouders en personen die rijles 

geven in een rijschool 

 Gebruik van motorrijtuigen als werktuig 

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen ?   

! Franchise van € 49,58 of € 123,95 afhankelijk van uw 

keuze 

! Voor kosten in verband met tandprothesen geldt een 
maximum van € 458,60 per tand en voor brilmonturen 

een maximum van € 247,89 

! Is het slachtoffer in geval van blijvende ongeschiktheid, op 
de dag van het ongeval ouder dan 70 jaar, dan wordt de 

vergoeding tot de helft herleid 

 

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. Gelieve de 

precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering te raadplegen voor alle bijkomende informatie wat betreft de 

vergoedingsgrenzen, de (verhaals-)rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en de rechten en plichten van de verzekerde. Voor meer 

informatie kunt u ook terecht bij uw bemiddelaar. 

 Welk soort verzekering is dit ?  

De verkeerspolis dekt de ongevallen die gebeuren in het privé-leven, namelijk de lichamelijke schade die u lijdt als bestuurder van een motorrijtuig, 

met uitzondering van een motorfiets, dat niet gebruikt wordt voor openbaar of bezoldigd personenvervoer. De verzekering blijft gelden bij: het in- 

en uitstappen, op- en afstappen, laden en lossen, bij het onderweg herstellen, takelen of slepen van het voertuig, en tijdens het redden van personen 

of goederen die door een verkeersongeval in gevaar verkeren. De gewaarborgde vergoedingen worden, naargelang uw keuze, ofwel uitgekeerd als 

definitief verworven vergoeding die u onbeperkt mag cumuleren ofwel als voorschot op de vergoedingen die verschuldigd zijn door de partij die 

wettelijk moet tussenkomen, bijvoorbeeld de voor het ongeval aansprakelijke persoon. 

 

Verzekering Motorrijtuigen       

Product Informatiefiche 

FIDEA nv                     Verkeerspolis 
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 Waar ben ik gedekt ?  

 De verkeerspolis biedt dekking over de gehele wereld, met als enige voorwaarde dat uw gewone verblijfplaats zich in België bevindt 

 

Wat zijn mijn verplichtingen?  

 U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst 
 

 Indien er zich wijzigingen voordoen aan het risico waarvoor u verzekerd bent tijdens de looptijd van de overeenkomst, moet u dat 

melden aan uw verzekeraar 

 

 U dient alle opgenomen voorzorgsmaatregelen te treffen om te vermijden dat zich een schadegeval voordoet 

 

 U moet een schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. Verder moet 
u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken 

 

   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 wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt 

stilzwijgend verlengd. 

   Hoe zeg ik mijn contract op ?  

U kunt de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per aangetekende brief, 

bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 


