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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 verzekering BA Auto dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden door het gebruik van het 
verzekerde voertuig. Naast deze wettelijk verplichte verzekering kunt u nog aanvullende verzekeringen afsluiten.  
 
 
 
 
 
 
  

Verzekering Motorrijtuigen 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

MS Amlin Product : BA Auto verzekering 

 Wat is verzekerd?  
Basiswaarborg : Burgerlijke aansprakelijkheid auto 

Verzekerde : 

 Verzekeringnemer 

 Eigenaar, iedere houder, bestuurder en passagier 

 Alle personen die burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de voornoemde personen. 

Waarborgen : 

 Wettelijk verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake 

motorrijtuigen conform de minimumvoorwaarden. 

 De stoffelijke en lichamelijke schade toegebracht aan derden door het gebruik van het 

verzekerde voertuig. 

 De lichamelijke schade en kledingschade van de zwakke weggebruikers en de inzittenden van 

het voertuig. 

 Reiniging en herstelling van de binnenbekleding van het verzekerd voertuig bij het kosteloos 

vervoer van een gewonde. 

 Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van diegene die de benodigdheden voor het slepen van 

het verzekerd voertuig met pech heeft geleverd. 

 Schade veroorzaakt door terrorisme. 

 

Bijkomende waarborg : BA Max  

Verzekerde :  
 Iedere gemachtigde bestuurder in het verzekerd voertuig. 
 De in de bijzondere voorwaarden aangeduide voornaamste bestuurder wanneer hij/zij een 

andere personenwagen of een bestelwagen met een maximaal toegelaten massa kleiner dan 
3,5 ton bestuurt. 

Waarborg : 
 De vergoeding volgens het Belgisch gemeen recht van de schade die voorvloeit uit een 

lichamelijk letsel of het overlijden van de verzekerde of de schade aan de kledij van de 
verzekerde. 

 Wat is niet verzekerd?  
 
Burgerlijke aansprakelijkheid 

auto : 

 Schade aan de voor de 
schade aansprakelijke persoon 
(meestal de bestuurder). 

 Schade aan het verzekerd 
voertuig.  

 Schade aan de vervoerde 
goederen. 

 Schade die voortvloeit uit het 
deelnemen aan snelheids-, 
regelmatigheids- of 
behendigheidsritten. 

 De burgerlijke 
aansprakelijkheid van de dief 
of heler. 

 
BA Max : 
 Schade die niet verzekerd is in 

het contract BA auto. 
 Schade veroorzaakt wanneer 

de bestuurder zich in staat van 
strafbare alcoholintoxicatie of 
een gelijkaardige toestand 
bevond. 

 Schade ontstaan terwijl de 
verzekerde zijn 
veiligheidsgordel niet droeg.  

  
 

 Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 
Burgerlijke aansprakelijkheid auto : 

! Lichamelijke schade : onbeperkte dekking 

! Stoffelijke schade : tot 100.000.000 EUR per schadegeval (geïndexeerd).In een aantal situaties (niet-betaling van de premie, 
geen rijbewijs,…) kunnen wij de aan derden betaalde vergoedingen volledig of gedeeltelijk van u terugvorderen. 

 
BA Max: 

! Het bedrag van de tussenkomst bedraagt maximaal 250.000 EUR.  
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 Waar ben ik verzekerd? 
 

 De dekking geldt in alle landen waar de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering van uw voertuig van toepassing is.  
 

 Wat zijn mijn verplichtingen? 

 

 Bij sluiting van het contract : 
‐ U dient ons bij het sluiten van het contract eerlijke, accurate en volledige informatie te verschaffen over het te verzekeren risico. 

 Tijdens de looptijd van het contract : 
‐ Indien er zich wijzigingen voordoen aan het risico waarvoor u verzekerd bent tijdens de looptijd van het contract, moet u ons dat 

melden. 

 In geval van schade : 
‐ U dient een schadegeval te melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden.  
‐ Daarnaast dient u ook alle dagvaardingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke documenten aan de ons over te maken binnen 

de termijn voorzien in de algemene voorwaarden.  
 

 Wanneer en hoe betaal ik mijn verzekeringspremie ? 

  
U bent verplicht de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek. De premie moet worden betaald vóór de vervaldag 
zoals vastgelegd in het contract.  

 

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 
 

De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract heeft een looptijd van een jaar en 
wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur. 

 Hoe zeg ik mijn contract op? 

 
U kunt het verzekeringscontract opzeggen door ons hiervan ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag op de hoogte te 
brengen. U kunt dit doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen 
ontvangstbewijs. 


