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 Wat is verzekerd ?  

Basiswaarborg 

BA 

 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt met het 

verzekerde voertuig 

 Lichamelijke schade  aan derden wordt onbeperkt gedekt 

 Stoffelijke schade bij derden wordt gedekt tot 

€100 000 000,00  

 De vergoeding van letsels die een voetganger, fietser of 

passagier opgelopen heeft bij een verkeersongeval waarin uw 

voertuig betrokken is 

Optionele waarborgen 

Rechtsbijstand 

o De verzekering biedt juridische bijstand voor het 

terugvorderen van geleden schade, contractuele en 

administratieve geschillen, en strafrechtelijke en 

burgerrechtelijke verdediging 

o Kosten aan deze geschillen verbonden, zijn tot €40 000,00 

verzekerd per schadegeval 

o Waarborg insolventie biedt een vergoeding van €12 500,00, 

indien de aansprakelijke persoon niet over de nodige 

financiële middelen beschikt, eventueel te verhogen met een 

bijkomende schijf van €12 500,00 in geval van lichamelijk 

letsel  

 

 

 

 Wat is niet verzekerd ?  

Basiswaarborg 

BA 

 Schade aan de aansprakelijke persoon en aan het 

verzekerde voertuig 

 Schade aan de door het verzekerde voertuig vervoerde 

goederen 

 Schade bij verzwarende omstandigheden (bv: 

dronkenschap, opzettelijke schade, etc.) 

Optionele waarborgen 

Rechtsbijstand  

o Boetes en minnelijke schikkingen 

o Geschillen die verband houden met bezoldigd personen- en 
goederenvervoer, het huren of verhuren van het 

verzekerde voertuig, koop op afbetaling, huurkoop en 

andere soortgelijke financieringen  

Omnium  

o Schadegevallen op het ogenblik dat het verzekerde voertuig 

in huur werd gegeven of beroepshalve werd uitgeleend 

o Schade bij verzwarende omstandigheden (bv: 

dronkenschap, opzettelijke schade, etc.) 

o Schade veroorzaakt door het niet-respecteren van de 

verplichte rij- en rusttijden 

o Schade veroorzaakt door het niet-naleven van de wettelijke 

voorschriften inzake ADR-vervoer 

o Schade door overlading van het verzekerde voertuig 

o De beschadiging of het verlies van voorwerpen die ook los 

van het voertuig kunnen worden gebruikt (bv: gps, gsm, 

laptop, etc.) 

 

 

 

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 burgerlijke aansprakelijkheid verzekering voor bedrijfsmaterieel dekt de schade aan een voertuig of persoon waarvoor de verzekerde in kwestie 

aansprakelijk wordt gesteld. De verzekerden zijn: de verzekeringnemer, de eigenaar van het voertuig, iedere bestuurder van het voertuig en iedere 

persoon die vervoerd wordt. De mogelijkheid bestaat de verplichte BA-verzekering in combinatie met een omniumverzekering en rechtsbijstand af 
te sluiten. 
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Verzekering Motorrijtuigen         

Product Informatiefiche 

FIDEA nv                                                               Bedrijfsmaterieel 
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 (vervolg) 

Omnium 

De verzekering dekt schade of verlies van het voertuig afhankelijk van 

de door u geselecteerde dekkingen  

o Brand met inbegrip van smeltschade door kortsluiting, 

ontploffing of blussingswerken 

o Diefstal en poging tot diefstal 

Binnen de omniumverzekering zijn ook de volgende zaken bijkomend 

gedekt: 

o De kosten voor het vrijmaken van de weg, de sleep- en 

takelkosten, de kosten van overbrenging van het voertuig en 

de repatriëring van de inzittenden, zijn gedekt tot €5 000,00 

o Het aandeel van het verzekerde voertuig in de averij-grosse 

o De kosten voor het demonteren van het voertuig indien dit 

nodig is voor de schaderaming 

o De kosten voor de technische controle indien het 

verzekerde voertuig na de herstelling opnieuw geschouwd 

moet worden 

o De kosten voor de vervanging van de sloten waarvan een of 

meerdere sleutels gestolen werden 

o De kosten voor uw geneeskundige verzorging als u 

lichamelijke letsels oploopt bij een (poging tot) diefstal van 

het verzekerde voertuig, zijn gedekt tot €2 500,00 

 Zijn er dekkingsbeperkingen ?   

Basiswaarborg 

BA 

! Stoffelijke schade met betrekking tot de persoonlijke 
kleding en bagage van vervoerde personen, wordt vergoed 

tot €2 500,00 per persoon 

! Fidea heeft recht van verhaal bijvoorbeeld indien de 
dekking van de overeenkomst geschorst is wegens niet-

betaling van de premie en ingeval van opzettelijk 

verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens 

betreffende het risico 

Optionele waarborgen 

Rechtsbijstand 

o Er zal slechts rechtsbijstand verleend worden bij 

contractuele geschillen indien het bedrag van uw belang 

groter is dan €200,00 

Omnium 

o De verzekerde waarde is in dit geval de aankoopprijs van 

het voertuig inclusief de waarde van de speciale uitrusting, 

de op- of ombouw en het toebehoren, zelfs indien deze 

achteraf werden geplaatst 

o Indien u een omnium verzekering afsluit, zal er per 

schadegeval een standaardfranchise toegepast van 

€1 250,00  

o De btw wordt niet vergoed 

o Voor de dekking van de kosten voor uw geneeskundige 

verzorging als u lichamelijke letsels oploopt bij een (poging 

tot) diefstal van het verzekerde voertuig, geldt een 

franchise van €100,00  
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 Waar ben ik gedekt ?  

 Zone 1: Deze zone is beperkt tot België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg 

 Zone 2: Alle landen waar de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van uw voertuig van toepassing is 

 

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 (o.a. 

toevoeging van een bijkomende principaal of occasionele bestuurder in uw polis, verhuizing, wijzigingen aan de gegevens van uw 

motorrijtuig…), 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. 
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