
Motorrijtuigen Verzekering 

Informatie document over het verzekeringsproduct

Onderneming: Generali Belgium     Product: Verzekering Motorrijtuigen - Schadeverzekering - Individueel Verkeer Auriga

Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen 
zijn niet exhaustief. Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de 
verzekerde de algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt de bestuurder van een motorrijtuig, ook als hij verantwoordelijk is voor een ongeval. 
De bestuurdersverzekering dekt ook de passagiers van een voertuig tegen lichamelijke schade en hun nawerkingen, veroorzaakt 
tijdens een ongeval.

Ze vervolledigt de verplichte autoverzekering met extra bescherming voor de verzekeringnemer en zijn gezin, ongeacht of ze  
verantwoordelijk zijn voor het ongeval.

	de polis AURIGA verzekert de verzekeringnemer en de personen die gewoonlijk onder zijn dak wonen, wanneer ze een verzekerd 
voertuig besturen of wanneer ze als passagiers verantwoordelijk zijn voor het ongeval;

	de polis INZITTENDEN verzekert de verzekeringnemer en de personen die gewoonlijk onder zijn dak wonen, in de hoedanigheid 
van bestuurder of passagier (al dan niet verantwoordelijk) van een verzekerd voertuig;

	de polis VERKEER verzekert de verzekeringnemer en de personen die gewoonlijk onder zijn dak wonen, in de hoedanigheid van 
bestuurder of passagier van een verzekerd voertuig, een rijwiel of een motorrijwiel, als passagier van openbaar vervoer, of als  
voetganger.

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd? 

 Verzekeringen ‘Genoemde gevaren’

 Terugbetaling van de kosten voor opname in het ziekenhuis en 
medische zorgen 

 Terugbetaling van het verlies dat resulteert uit de arbeids
ongeschiktheid 

 Uitbetaling van een kapitaal als gevolg van blijvende invaliditeit

 Uitbetaling van een kapitaal als gevolg van een overlijden

 Uitbetaling van een forfaitaire vergoeding per dag ziekenhuis
verblijf 

 Terugbetaling van de kosten voor herstelling of vervanging van 
kleren en bagage

 Terugbetaling van de kosten voor repatriëring of ziekenhuis
bezoek van een verzekerde in het buitenland

 Terugbetaling van de rekening van een dierenarts 

 Kosten die voortvloeien uit een ongeval tijdens competities, 
snelheids, uithoudings en regelmatigheidswedstrijden 

 Kosten die voortvloeien uit een ongeval wanneer het verzekerde 
voertuig, onderworpen aan de Belgische reglementering op de 
technische controle, op het moment van het schadegeval niet 
of niet meer uitgerust is met een geldig controlebewijs

 Kosten die voortvloeien uit een ongeval indien het voertuig op 
het moment van het schadegeval werd bestuurd door iemand 
die niet voldoet aan de wettelijk voorgeschreven voorwaarden 
en de Belgische reglementen voor het besturen van dit voertuig

 Kosten die voortvloeien uit een opzettelijk veroorzaakt ongeval, 
evenals zelfmoord of zelfmoordpogingen

 Kosten die voortvloeien uit een ongeval veroorzaakt door een 
verzekerde in dronken of analoge toestand

 Kosten die voortvloeien uit een ongeval door oorlog of feiten 
van vergelijkbare aard

 Kosten die voortvloeien uit een ongeval tijdens oproer, stakingen, 
aanslagen, sabotagehandelingen

 Kosten die voortvloeien uit een ongeval, ondergaan door de 
verzekerden, vervoerd in overtreding van de reglementaire of 
contractuele bepalingen

 Kosten die voortvloeien uit een aardbeving of een natuurramp 
in België

 Kosten met betrekking tot een nucleair ongeval

 Kosten die voortvloeien uit schade, uitsluitend te wijten aan een 
fysieke of psychische staat van onvermogen van de verzekerde
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Zijn er dekkingsbeperkingen?

! De dekkingen zijn verworven tot de verzekerde bedragen in de bijzondere voorwaarden van het contract

! Maximale verzekerbare bedragen:

 Overlijden: € 61.973,38

 Blijvende invaliditeit: € 61.973,38

 Ziekenhuisopname:  € 45,00/dag

 Behandelingskosten: tot het verzekerde bedrag en gedurende maximaal 3 jaar

Waar ben ik gedekt?

 U bent gedekt in alle landen die op uw groene kaart vermeld zijn 

Wat zijn mijn verplichtingen?

 Alle omstandigheden melden die bekend zijn of die redelijkerwijze moeten worden beschouwd als een element voor de risicoevaluatie

 Nieuwe omstandigheden of wijzigingen aan die omstandigheden melden, als deze van aard zijn het risico gevoelig en duurzaam te verzwaren (wijziging van 
voertuig, adres, bestuurder, ...) 

 Uw premie betalen

 Het schadegeval schriftelijk melden, uiterlijk 8 dagen na de feiten

 Handelen als een goede huisvader en alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te milderen

 Onmiddellijk toevlucht nemen tot de nodige zorgverlening en u aan de voorschriften van de behandelende arts houden om de genezing te versnellen 

 Ingaan op elke uitnodiging van de adviserend arts van de maatschappij en hem helpen zijn vaststellingen te doen

 De behandelende arts uitnodigen om alle medische documenten te bezorgen om de aard van de schade te kunnen vaststellen en de adviserende arts van de 
maatschappij te helpen

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 kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per aangetekende brief, bij deurwaarder sexploot 
of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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