Autoverzekering

Informatiedocument over het verzekeringsproduct
AMMA Verzekeringen NBB 0126							
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. Het
geeft een samenvatting weer van de Algemene en de Bijzondere voorwaarden. Dit document is niet bindend. Bij twijfel zal steeds verwezen
worden naar de Algemene en Bijzondere voorwaarden van de polis.

Welk soort verzekering is dit?
De verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Auto 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 en
iedere persoon die vervoerd wordt. Het is mogelijk om in combinatie met de BA-verzekering ook een Maxi-omnium of Mini-omnium, een
Bijstandsverzekering, een Lichamelijke Ongevallenverzekering Bestuurder, een verzekering Vervangwagen na ongeval af te sluiten.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De volgende kosten worden terugbetaald:
A. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA):
1.

Verplichte dekking: de BA dekt de lichamelijke of materiële
schade veroorzaakt aan derden door het verzekerde voertuig;

2.

Gratis waarborg in combinatie met de waarborg BA:
bijstandsverzekering in geval van ongeval in België,
Luxemburg en 50km buiten de grenzen. Amma laat zorgen
voor het slepen van het beschadigd voertuig en voor de
veilige thuiskomst van de bestuurder en de passagiers.

In Burgerlijke Aansprakelijkheid:
de schade aan de aansprakelijke persoon en aan het
verzekerde voertuig;
de schade bij verzwarende omstandigheden; er is dan een
verhaalsrecht voor de verzekeraar; bv. dronkenschap.
In diefstal:
als het wordt gepleegd door of met de medeplichtigheid van
de verzekerde;;
als essentiële voorzorgsmaatregelen zijn verwaarloosd (bijv.
ontgrendelde deuren of kofferbak, sleutel links in of op het
voertuig, enz.);

Bovendien geniet u van een vervangwagen wanneer het
voertuig tijdelijk buiten gebruik is of geïmmobiliseerd is:
•
•

gedurende de ganse duur van de herstelling op
voorwaarde dat u beroep doet op een door Amma
erkende hersteller;
gedurende 6 dagen in geval van totaal verlies op
voorwaarde dat u beroep doet op een door Amma
erkende hersteller;

B. Optionele waarborgen:
•
•
•
•
•
•
•

Mini Omnium, die de volgende waarborgen omvat: brand;
diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, en contact met dieren;
Maxi Omnium die omvat de waarborg Mini Omnium + de
eigen materiële schade;
Rechtsbijstand ;
Bescherming van de bestuurder (Lichamelijke ongevallen);
Vervangwagen na ongeval (5 dagen) ;
Vervangwagen na ongeval (10 dagen) ;
Uitgebreide bijstand.

In materiële schade:
schade door slijtage of eigen gebrek;
verzwarende omstandigheden, bv. alcoholintoxicatie.
In rechtsbijstand:
de boeten en de strafrechtelijke transacties.
In bijstand:
voertuig > 3,5 ton

Zijn er dekkingsbeperkingen?

C. Gratis waarborg voor uw beroepsgoederen:
•

AMMA komt tussen tot een bedrag van 2.500 EUR (dit
bedrag wordt verhoogd naar 3.500 EUR indien u mini of maxi
omnium onderschrijft) bij beschadiging, vernieling of verlies
van het (para)medisch of het veterinair instrumentarium
dat zich in uw wagen bevindt en noodzakelijk is voor
de uitoefening van uw beroep in geval van een met
inbraak gepleegde diefstal of als gevolg van een ongeval.

•
•
•
•

Vrijstelling niet opgenomen regelmatige bestuurder < 26
jaar : 500 EUR (BA) en 500 EUR (materiële schade).
Vrijstelling materiële schade : 2,5% van de verzekerde
waarde van het voertuig, met een maximum van 750 EUR.
Vrijstelling glasbreuk bij niet-erkende hersteller : 125 EUR.
Zelfs als u geen van onze bijstandsformules hebt afgesloten,
hebt u nog steeds recht op een vervangwagen tijdens de
herstellingsperiode, als u uw voertuig bij een door AMMA
goedgekeurde carrosseriehersteller laat herstellen (onder
voorbehoud van beschikbaarheid bij de hersteller).
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Waar ben ik verzekerd?
•
•
•
•

BA: De landen die vermeld worden op de verzekeringskaart, die afgeleverd wordt bij de onderschrijving van het contract
Mini- of Maxi Omnium: Alle landen waar de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van uw voertuig van toepassing is
Maxi Bijstand: wereldwijd, behalve in landen die zijn uitgesloten in de Algemene voorwaarden.
Lichamelijke ongevallenverzekering bestuurder: Alle landen waar de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van uw voertuig van
toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?
•
•
•

bij het sluiten van de overeenkomst: alle bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die ik redelijkerwijs moet beschouwen
als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door AMMA;
in de loop van de overeenkomst: de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van die
aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, te bewerkstelligen;
bij schadegeval: aan AMMA alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden om de omstandigheden en de omvang
van de schade te kunnen vaststellen; ook alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van de schade 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 looptijd van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract. Standaard duurt de
overeenkomst een jaar en wordt ze stilzwijgend van jaar tot jaar hernieuwd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringscontract opzeggen ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van het contract.
Het contract kan worden opgezegd per aangetekende brief ter post afgegeven, per deurwaardersexploot of door afgifte van de
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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