Productfiche Omnium Safe 1
Deze fiche geldt voor personenwagens, minibussen, kampeerwagens en lichte vrachtwagens (max. 3,5 t).
Lees naast deze fiche de Algemene Voorwaarden van de verzekering Omnium Safe 1 goed. Hierin staat wanneer wij betalen.
En hoeveel wij betalen. Maar ook wanneer wij niet betalen.
Lees ook de Bijzondere Voorwaarden goed. Daarin staat het voertuig dat wij verzekeren. En voor welke waarde wij dat voertuig
verzekeren. In de Bijzondere Voorwaarden staat ook voor welke risico’s u verzekerd bent.
Brand

Welke schade verzekeren wij bij het risico Brand? Schade door:
vuur – ontploffing – blikseminslag – kortsluiting in de elektrische installaties van het
voertuig – schroeischade maar enkel na blikseminslag, kortsluiting of door vuur buiten het
voertuig – rook en roetschade door vuur – bluswerken.
Voor sommige schade betalen wij niet. Bijvoorbeeld schroeischade.

Diefstal

Welke schade verzekeren wij bij het risico Diefstal? Schade door:
diefstal, onder andere carjacking, homejacking en joyriding – inbraak – poging tot diefstal of
inbraak.
En ook de kosten: voor het vervangen van de sloten of sleutels of opnieuw programmeren van
de codes van het antidiefstalsysteem of nadiefstalsysteem bij diefstal van de sleutels, het
startsysteem zonder sleutel of de afstandsbedieningen – voor het vervangen van de gestolen
boorddocumenten of nummerplaten.
Wij zorgen voor een snelle uitbetaling na diefstal van uw voertuig, dat is 20 dagen nadat wij
uw aangifte hebben gekregen!
Voor sommige schade betalen wij niet. Bijvoorbeeld verduistering.

Voertuigschade

Welke schade verzekeren wij bij het risico Voertuigschade? Schade:
door een aanrijding – door een ongeval – door contact tussen de verschillende delen van de
voertuigcombinatie – door kanteling – tijdens en door het vervoer van uw voertuig, inclusief
het laden en lossen ervan – door vandalisme – door de lading zelf, doordat de lading verschuift of door het laden of lossen van de lading, zowel als u privé iets aan het doen bent als
voor uw beroep en wij betalen hiervoor maximaal 1.250,00 EUR exclusief BTW – tijdens het
kiepen van de laadbak, ook schade aan het hydraulische systeem – doordat u bij het tanken
de verkeerde brandstofkeuze hebt gemaakt – door knagen van kleine dieren die onder de
motorkap bijvoorbeeld de kabels of de isolatie hebben beschadigd.
Voor sommige schade betalen wij niet. Bijvoorbeeld schade door vloeibare lading.
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Glasbreuk

Bij het risico Glasbreuk verzekeren wij: schade aan het glas of de doorzichtige kunststof van
het dak, de voorruiten, de zijruiten en de achterruiten – schade door glasscherven of scherven
uit doorzichtige kunststof die komen van uw voertuig – schade aan de bediening van de
ruiten, het dak of de achterklep als die niet meer goed openen of sluiten door de glasbreuk.

Natuurevenementen
en Aanrijding met
dieren

Welke schade verzekeren wij bij het risico Natuurevenementen en Aanrijding met dieren?
Schade door:
storm – hagel – bliksem – neerstortende rotsen – vallende stenen – lawine – druk van heel
veel sneeuw – overstroming – aardbeving – grondverschuiving of grondverzakking – vulkaanuitbarsting – aanrijding met dieren.

Welke kosten betalen
wij ook nog?

• Sleepkosten, demontagekosten en kosten om uw voertuig te laten terugbrengen naar
België. Wij betalen voor alle kosten samen maximaal 1.250,00 EUR exclusief BTW.
• Douanekosten.
• Kosten om uw voertuig voorlopig te stallen. Wij betalen maximaal 10,00 EUR per dag met
een maximumbedrag van 300,00 EUR exclusief BTW.
• Kosten voor de technische controle nodig na een schadegeval.
• Kosten voor de inschrijving na beschadiging of diefstal van de nummerplaat.
• Kosten voor het reinigen of herstellen van de binnenbekleding van uw voertuig als u gratis
een door een ongeval gekwetst persoon meeneemt. Wij betalen maximaal 1.250,00 EUR
exclusief BTW.
• Kosten voor het opruimen, redden, blussen en plaatsen van signalisatie. Wij betalen maximaal 1.250,00 EUR exclusief BTW.
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Voor welke schade
betalen wij niet?

In sommige situaties betalen wij niets.
Bijvoorbeeld wanneer u schade veroorzaakt:
• met opzet;
• terwijl u niet mocht rijden omdat u geen geldig rijbewijs hebt;
• doordat u alcohol, medicijnen of drugs hebt gebruikt.

Géén eigen risico!

In de situaties hieronder moet u geen deel van het schadebedrag zelf betalen:
• bij de risico’s Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurevenementen en Aanrijding met dieren;
• bij het risico Voertuigschade voor:
– vandalisme, dat is als iemand met opzet het verzekerde voertuig vernielt of beschadigt;
– schade aan de kabels onder de motorkap door het knagen van kleine dieren;
– totaal verlies, behalve bij een jonge bestuurder(*).
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Eigen risico
Voertuigschade

Keuze uit:
• 250,00 EUR (voor een verzekerde waarde < 20.000,00 EUR);
• 500,00 EUR (voor een verzekerde waarde < 30.000,00 EUR);
• 750,00 EUR.
U kunt ook een hoger bedrag kiezen.
Het eigen risico verhoogt met 250,00 EUR bij een jonge bestuurder(*).
U kunt ook kiezen voor een Engels eigen risico. Dan moet u niets betalen als de herstelkosten volgens de expert hoger zijn dan 750,00 EUR, exclusief BTW(**). Zijn de herstelkosten
lager dan 750,00 EUR, exclusief BTW? Dan betalen wij niets. En moet u alles zelf betalen.
Bij een jonge bestuurder(*), hebt u altijd een eigen risico van 250,00 EUR.

Te verzekeren
waarde
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Ruime keuze aan
formules

Keuze uit:
• de factuurwaarde, u kunt die maximaal met 15 % verhogen;
• de originele cataloguswaarde.
Volgende zaken verzekeren wij gratis: de BTW die u niet kunt terugkrijgen van de belastingdienst
(ook voor leasingvoertuigen!) – de BIV – het antidiefstalsysteem of het nadiefstalsysteem –
het bijkomend toebehoren tot maximaal 1.250,00 EUR exclusief BTW.
Tot welke ouderdom voertuig kunt u welke formules afsluiten?
Formules

Ouderdom voertuig

Formule 36 en 24(***)

Maximaal 1 maand oud

Formule 12 en 6

Maximaal 2 jaar oud

Formule 0

Maximaal 5 jaar oud

Berekeningswijze bij totaal verlies van het voertuig
0-6m
Formule 36

Formule 6
Formule 0
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13 - 24 m

-1 % per maand

0 % afschrijving
0 % afschrijving
0 % afschr.

> 36 m

25 - 36 m

0 % afschrijving

Formule 24
Formule 12

7 - 12 m

-1 % per maand
-1 % per maand
-1 % per maand
-1 % per maand

Te rekenen:
• bij cataloguswaarde
– vanaf de datum van eerste inschrijving
• bij factuurwaarde
vanaf de oudste datum van de hieronder vermelde data:
– de datum vermeld op de aankoopfactuur van uw voertuig;
– de datum waarop u uw voertuig inschreef bij de DIV.
Bij totaal verlies betalen wij minimaal de werkelijke waarde:
– bij cataloguswaarde: vanaf de 1e maand na datum eerste inschrijving;
– bij factuurwaarde: vanaf de 49e maand na datum eerste inschrijving.
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In welke landen bent u
verzekerd?

Alle landen die in de wet staan voor de verzekering BA Motorrijtuigen
+ Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Montenegro en Servië.

Herstelling of totaal
verlies?

Zijn de kosten van herstelling exclusief BTW meer dan 2/3 van de waarde die u moest
verzekeren? Dan mag u kiezen tussen herstelling of betaling als totaal verlies.

Tijdelijk
vervangingsvoertuig

De verzekering Omnium Safe 1 geldt ook voor het tijdelijk vervangingsvoertuig dat u
gebruikt als u uw voertuig voor even niet kunt gebruiken. Of zelfs bij totaal verlies. Dat doen
wij maximaal 30 dagen. U hoeft ons dat vooraf niet te vertellen. De vergoeding bij totaal
verlies berekenen wij volgens de werkelijke waarde.

Baloise Assistance

Hebt u een schadegeval in België of tot 30 km buiten de Belgische grenzen of in heel het
Groothertogdom Luxemburg waarbij uw voertuig niet meer kan rijden? En betalen wij voor dat
schadegeval? Dan kunt u volgende hulp van ons krijgen:
• Wij brengen uw voertuig naar een hersteller die u kiest. Die moet wel in België zijn.
• Wij brengen u naar huis.
• Voor uw personenwagen regelen wij een vervangwagen voor maximaal 7 dagen vanaf datum
ongeval(***).
• Bij diefstal van uw personenwagen regelen wij een vervangwagen voor maximaal 20 dagen
vanaf datum aangifte. Als uw personenwagen binnen 20 dagen teruggevonden wordt, mag
u de vervangwagen gebruiken tot u opnieuw over uw voertuig beschikt en tot maximaal
30 dagen vanaf datum aangifte(***).
Laat u uw personenwagen herstellen door een hersteller Premium Plus of Service Plus? Of
laat u uw lichte vrachtwagen herstellen door een hersteller Premium Plus? Dan krijgt u een
vervangwagen (personenwagen of lichte vrachtwagen indien beschikbaar) tijdens de periode
waarin uw voertuig wordt hersteld.

Tel.: +32 3 870 95 70
Fax: +32 2 533 77 75
assistance@baloise.be

Safety Pack Omnium
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Hebt u een Safety Pack genomen? Dan verzekeren wij onder de risico’s die u in Omnium Safe 1
genomen hebt ook volgende schade:
• wij betalen voor:
– de brandstof die iemand uit uw voertuig steelt;
– de vervanging van de sloten, de sleutels, het startsysteem zonder sleutel of de afstandsbedieningen of het opnieuw programmeren van de codes van het antidiefstalsysteem of
het nadiefstalsysteem bij:
- verlies van sleutels, het startsysteem zonder sleutel of de afstandsbediening;
- verlies of diefstal van inschrijvingsbewijs of gelijkvormigheidsattest.
• wij betalen tot maximaal 1.250,00 EUR exclusief BTW voor:
– schade aan de fietsendrager of dakkoffer bevestigd op uw voertuig of de diefstal of
poging tot diefstal daarvan;
– schade aan de bagage of de diefstal of poging tot diefstal daarvan (alleen als er inbraakschade is aan het voertuig);
– de set winterbanden of zomerbanden die op het moment van totaal verlies of diefstal
niet op uw voertuig gemonteerd waren.
• wij verhogen het bedrag dat wij in Omnium Safe 1 maximaal betalen bij schade door lading
met 1.250,00 EUR exclusief BTW zowel als u privé iets aan het doen bent als voor uw beroep.
• wij regelen een vervangwagen bij totaal verlies of diefstal:
– Hebt u een personenwagen? Dan krijgt u maximaal 30 dagen na elkaar een vervangwagen;
– Hebt u een minibus, kampeerwagen of lichte vrachtwagen (max. 3,5 t)? Dan betalen
wij de huur van een vervangwagen voor maximaal 30 dagen na elkaar. En tot maximaal
1.250,00 EUR exclusief BTW.
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Veiligheidsopties
en milieu!
vriendelijke
NIEUW
voertuigen

Wij belonen u als u actief bijdraagt tot een groenere en veiligere wereld.
Is uw voertuig uitgerust met een of meerdere veiligheidsopties? Dan krijgt u kortingen op
de premie van de verzekering Omnium Safe 1. U kunt kortingen krijgen tot maximaal 10 %.
Voor elektrische of hybride voertuigen met elektrische motor geven wij 5 % korting op de
premie van de verzekering Omnium Safe 1.
 Voor meer info lees de fiche ‘Veiligheidsopties en milieuvriendelijke voertuigen’.

(*)

Onder jonge bestuurder verstaan wij: de bestuurder die jonger is dan 23 jaar op het moment van het schadegeval terwijl de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde
gebruikelijke bestuurder 23 jaar of ouder is, of er geen bestuurder vermeld is.
(**)		 Voor lichte vrachtwagens (max. 3,5 t) enkel mogelijk indien de persoon die deze verzekering neemt een particulier is of een onderneming met maximaal 5 lichte
vrachtwagens en maximaal 9 werknemers.
(***) Geldt niet voor lichte vrachtwagens (max. 3,5 t).

Dit is een publicitaire boodschap. De verzekering BA Motorrijtuigen is een verplichte aansprakelijkheidsverzekering naar Belgisch recht. Wilt
u een verzekering nemen? Informeer u dan grondig over uw wettelijke bescherming, onze segmentatiecriteria en onze algemene voorwaarden
op www.baloise.be.
Hebt u klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dit geen oplossing? Dan kunt
u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 – 1000 Brussel.
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