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Disclaimer: 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.  

 Wat is verzekerd?  

BASISWAARBORGEN: 
1. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

✓ De materiële en lichamelijke schade die het motorrijtuig 
aan derden veroorzaakt. 

✓ De lichamelijke schade die een passagier van het 
motorrijtuig of een zwakke weggebruiker oploopt bij een 
ongeval waarin het motorvoertuig betrokken is, zelfs al 
is die niet verantwoordelijk voor het ongeval. 

✓ In alle landen vermeld op de verzekeringskaart, zowel op 
de openbare weg, als op privé terreinen. 

✓ De vermelde aanhangwagen. 
✓ Het tijdelijk gelijkaardig vervangingsvoertuig, 

toebehorend aan een derde, ter vervanging van het 
omschreven motorrijtuig dat tijdelijk onbruikbaar is. 
 
 

 
 
 
2. BIJSTAND VOERTUIG BIJ ONGEVAL IN BELGIË  

✓ Herstelling van het defecte voertuig indien nodig. 
✓ Sleepkosten naar de dichtstbijzijnde garage. 
✓ Bij ernstig ongeval, slepen naar de door de verzekerde 

aangeduide garage nabij zijn woonplaats. 
✓ Kosten van bewaring van het defecte voertuig. 

3. BIJSTAND VOERTUIG BIJ ONGEVAL IN HET BUITENLAND 
Zoals in België en bijkomend : 

✓ De kosten van bewaring van het voertuig. 
✓ De formele regeling bij wrakafstand. 
✓ Het opsturen van wisselstukken die ter plaatse 

onvindbaar zijn. 
4. BIJSTAND INZITTENDEN BIJ ONGEVAL 

✓ Terugreis naar België of voortzetting van de reis bij 
ernstige pech. 

✓ Logieskosten bij ernstige pech. 
✓ Vervangingsvoertuig na sleping. 

 

 Wat is niet verzekerd?  

BASISWAARBORGEN: 
1. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

 De schade aan uw motorrijtuig (behalve gesleept 
voertuig in pech) en de lichamelijke schade van de 
bestuurder in fout. 

 De schade veroorzaakt door de vervoerde goederen 
of door handelingen die vereist zijn voor deze 
goederen. 

 Schade veroorzaakt tijdens toegelaten 
snelheidswedstrijden. De passagier wordt wel nog 
beschouwd als een zwakke weggebruiker 

 Opzettelijke schade is gewaarborgd maar wordt 
integraal verhaald op de dader 

 De niet-gekoppelde aanhangwagen dewelke niet 
omschreven is in uw contract 

 Een niet-ingeschreven eigen voertuig dewelke tijdelijk 
dienst doet als vervanging van het omschreven 
motorrijtuig die tijdelijk onbruikbaar is. 

 De lichamelijke letsels van de bestuurder. 
2. BIJSTAND VOERTUIG BIJ ONGEVAL IN BELGIË 

 De wisselstukken. 
 
 
 
 

3. BIJSTAND VOERTUIG BIJ ONGEVAL IN HET BUITENLAND 
 De kostprijs van de wisselstukken. 

 
 
 
 

 
4. BIJSTAND INZITTENDEN BIJ ONGEVAL 

 Brandstofverbruik, tolkosten, boetes, vrijstelling in 
stoffelijke schade, overschrijding van de toegelaten 
vervangingsduur. 

 

Wat is dit voor type verzekering?  

De verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ is bij wet verplicht en betaalt de schade die het motorrijtuig veroorzaakt aan derden.  
De verzekering ‘Casco’ betaalt de accidentele schade aan het verzekerde motorrijtuig.  De verzekering ‘Rechtsbijstand’ biedt 
verdediging van de burgerlijke en strafrechtelijke belangen van de verzekerde, alsook verhaal ten aanzien van aansprakelijke derden. 
‘Bijstand Ongeval’ wordt gegeven aan een verzekerde die een ongeval heeft met het omschreven voertuig. 

http://www.pnp.be/
mailto:info@pnp.be
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 Wat is verzekerd?  

FACULTATIEVE WAARBORGEN: 
1. VOLLEDIGE CASCO  

✓ De accidentele schade aan het omschreven motorrijtuig. 
✓ De schade door : 

- brand, bliksem, ontploffing, kortsluiting. 
- diefstal, beschadiging door diefstal. 
- Vandalisme. 
- de werking van natuurelementen. 
- het neerstorten van luchtvaartuigen. 
- glasbreuk van voor -, achter- en zijruiten. 
- aanrijding van wild en loslopende dieren. 

2. GEDEELTELIJKE CASCO  
✓ De schade door : 

- brand, bliksem, ontploffing, kortsluiting. 
- diefstal, beschadiging door diefstal. 
- de werking van natuurelementen. 
- glasbreuk van voor -, achter- en zijruiten. 
- aanrijding van wild en loslopende dieren. 

3. RECHTSBIJSTAND  
✓ De verdediging van de belangen van de verzekerde 

tegen een aansprakelijke derde voor de lichamelijke 
schade of de stoffelijke schade aan het voertuig.  

✓ De strafrechtelijke verdediging van de verzekerde voor 
verkeersovertredingen. 

✓ Vrije keuze van advocaat indien een gerechtelijke 
procedure zich opdringt. 

 

 Wat is niet verzekerd?  

FACULTATIEVE WAARBORGEN:  
VOLLEDIGE EN GEDEELTELIJKE CASCO  

 De schade door toegelaten snelheidswedstrijden. 
 De schade door het omschreven motorrijtuig bij 

verhuring. 
 Diefstal van telefooninstallaties en vervoerde 

voorwerpen. 
 De schade door de lading of bij overbelasting. 
 De schade enkel aan de banden. 
 De onrechtstreekse schade na de botsing met dieren.  

 

 

 
 
 
 
 
 

3. RECHTSBIJSTAND  
 Zware fouten van de verzekerde. 
 Boetes, opdeciemen en minnelijke schikkingen.  

 

 

Zijn er beperkingen in dekking?   

! Burgerlijke Aansprakelijkheid : € 100.000.000,00 per 
schadegeval voor stoffelijke schade, lichamelijke 
schade : onbeperkt. 

! Vrijstelling Burgerlijke Aansprakelijkheid bestuurder 
jonger dan 23 jaar : € 250 per ongeval. 

! Casco : contractuele vrijstelling te kiezen door de 
verzekeringnemer. Bij de optie “Engelse vrijstelling” 
is er geen vrijstelling van toepassing, indien de 
schadevergoeding, niet recupereerbare BTW 
inbegrepen, het bedrag van de vrijstelling 
overschrijdt. 

! Diefstal : 15 % vrijstelling bij diefstal van hifi-
installatie met een waarde van meer dan € 1.250 
zonder BTW. 

! Casco : bijkomende vrijstelling van € 250 voor niet 
vermelde bestuurders jonger dan 23 jaar. 

! Rechtsbijstand: beperkt tot maximaal € 125.000 incl. 
BTW. 
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  Waar ben ik verzekerd?  

✓ in België en alle landen die vermeld staan op de verzekeringskaart met uitzondering van de doorstreepte landen. 

 

Wat zijn mijn verplichtingen?  

• Bij het afsluiten van het contract: het meedelen aan de verzekeringsmaatschappij van alle bekende omstandigheden die 
van belang kunnen zijn bij de beoordeling van het risico. 
 

• Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan de verzekeringsmaatschappij van de nieuwe omstandigheden of de 
wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico. 
 

• Bij een schadegeval: binnen de 8 dagen aangifte doen, en alle nuttige inlichtingen en documenten aan de maatschappij 
bezorgen.  De verzekerde dient zich te onthouden van erkenning van aansprakelijkheid, dadingen en belofte tot 
schadevergoeding. 

   Wanneer en hoe moet ik betalen?  

De premie wordt jaarlijks betaald, een gespreide premiebetaling is mogelijk. Een uitnodiging tot betaling wordt verstuurd. 

   Wanneer start 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 kan ik mijn contract stopzetten?  

De verzekeringsovereenkomst kan tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden per 

aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 


