Informatiefiche BA-Personenwagen, BA–Lichte Vrachtwagen
en BA-Landbouwtractor
WAARBORGEN
Heeft u een motorvoertuig waarmee u op de openbare weg komt ?
Dan bent U wettelijk verplicht hiervoor een verzekering af te sluiten die uw aansprakelijkheid dekt.
De Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen vergoedt immers de schade die uw voertuig veroorzaakt aan derden. Het
BA-modelcontract is volledig wettelijk gereglementeerd en voorziet een aantal minimumvoorwaarden en uitsluitingen.
Optimco biedt echter nog meer !
Eens BM00, altijd BM00

U heeft Bonus-Malusgraad 00 bereikt ?
Proficiat !
Optimco beloont uw voorbeeldige rijgedrag door u de bonus-malusgraad 00 levenslang1 toe
te kennen ook al treft u het ongeluk één of meerdere ongevallen te veroorzaken in de
toekomst.

Versnelde BM-daling

Indien u nog geen Bonus-Malusgraad 00 heeft, geniet u van een versnelde Bonus-Malus
daling indien u meerdere jaren bij Optimco bent verzekerd zonder schadegevallen.
De eerste twee verzekeringsjaren daalt u met 1 trede, maar na het derde jaar verlagen wij u
Bonus-Malusgraad met 3 treden tegelijk !
Rijdt u vijf verzekeringsjaren schadevrij bij Optimco, dan heeft u sowieso BonusMalusgraad 00.

Gratis bijstand na
ongeval

Indien uw voertuig geïmmobiliseerd is ten gevolge van een ongeval in België of G.H.
Luxemburg, voorzien wij in een sleping van het voertuig naar de garage van uw keuze
wanneer het voertuig ter plekke niet rijklaar kan gemaakt worden
Optie vervangwagen kan worden voorzien mits een bijpremie.

BOB-waarborg

Volgens de rechtspraak kan een BOB-chauffeur aansprakelijk gesteld worden voor de schade
die hij berokkent aan het voertuig waarmee hij anderen, die een glaasje op hebben, naar
huis vervoert. Mocht u betrokken geraken in een verkeersongeval, dan zorgen wij ervoor dat
u niet hoeft op te draaien voor de kosten aan dat voertuig.

A POSTERIORI PERSONALISATIESTELSEL (BONUS-MALUS SYSTEEM)
Het Optimco-mechanisme bestaat uit een schaal van drieëntwintig graden, genummerd van 00 tot 22.
In de polis wordt de aanvangsgraad vermeld die van toepassing is op het contract. Deze BM – graad heeft zijn invloed op
de verzekeringspremie die voor die graad voorzien is.
Een BA-Landbouwtractor is niet onderhevig aan een Bonus-Malussysteem.

1
Deze garantie geldt niet in de volgende omstandigheden:
- ongeval veroorzaakt in verzwarende omstandigheden (zoals o.a. dronkenschap)
- vluchtmisdrijf bij een ongeval met gekwetsten
- ingeval van niet-betaling van de premie
Het opzegrecht van verzekeringnemer en van de maatschappij, overeenkomstig de artikels 27 en 28 van
de algemene voowaarden van het contract BA-motorrijtuigen, wordt uiteraard niet aangetast.
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De verplaatsingen in deze Bonus – Malusschaal geschieden bij Optimco NV volgens het volgend mechanisme:
✓

na 1 verzekeringsjaar zonder aansprakelijk schadegeval: daling met 1 graad

✓

na 2 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval: verdere daling met 1 graad

✓

na 3 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval: verdere daling met 3 graden

✓

na 4 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval: verdere daling met 3 graden

✓

na 5 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval: steeds daling tot graad 00

Na een aansprakelijk ongeval volgt er een stijging met 6 graden per schadegeval.
✓

Wie zich op graad 00 bevindt, behoudt levenslang graad 00.

AANHANGWAGEN
Heeft u een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa tot 750 kg ?
In uw polis is gratis de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen voorzien voor een gekoppelde
aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van 750 kg en voor een niet gekoppelde
aanhangwagen met een MTM van 750 kg voor zover deze aanhangwagen voorzien is van de nummerplaat
vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
Heeft u een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg ?
Mits het betalen van een bijpremie kan u de Burgerlijke Aansprakelijkheid verzekeren van uw aanhangwagen met een
maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg.

OLDTIMER
Wij bieden een voordelig tarief oldtimer aan indien voldaan is aan bepaalde voorwaarden.
-

minstens één autovoertuig uit hetzelfde gezin bij de maatschappij verzekerd is

-

de ouderdom van de oldtimer minstens 15 jaar is

-

het voertuig voldoet aan de DIV-voorwaarden voor het bekomen van een speciale oldtimer nummerplaat of
verzekeringnemer lid is van een oldtimerclub en met dit voertuig hoogstens 5.000 km per jaar rijdt. Bij een
gebeurlijk schadegeval zal verzekeringnemer op eenvoudig verzoek het bewijs leveren van een geldig
lidmaatschap bij een oldtimerclub.

MOBILHOME
Voor mobilhomes die enkel worden gebruikt voor kampeerdoeleinden bieden wij een korting van 50% aan indien
minstens één autovoertuig uit hetzelfde gezin bij de maatschappij verzekerd is.

LANDBOUWTRACTOR
Een landbouwtractor gebruikt voor de behoeften van het bedrijf, kan verzekerd worden indien minstens één
autovoertuig uit hetzelfde gezin bij de maatschappij verzekerd is.

IN WELKE LANDEN KAN IK GENIETEN VAN DEZE WAARBORG
Deze verzekering is geldig in alle landen vermeld op de groene kaart.

LOOPTIJD
Eén jaar, wordt stilzwijgend verlengd.

TAKSEN
De verzekeringspremie van het product BA-Personenwagen is onderworpen aan een verzekeringstaks van 27,10 %.
De verzekeringspremies van de producten BA-Lichte Vrachtwagen en BA-Landbouwtractor zijn onderworpen aan een
verzekeringstaks van 22,10 %.

PRAKTISCHE INFORMATIE
- Elke beslissing tot ondertekening van het bedoelde
product moet gebeuren op basis van een volledige
analyse van alle relevante documenten met contractuele
en precontractuele informatie.
- Deze informatiefiche kan gewijzigd worden. U kan een
geactualiseerde versie raadplegen op
http://www.optimco.be/auto-verzekering/inf.aspx
- Deze informatiefiche is niet bindend. Alleen de algemene
en bijzondere voorwaarden zijn bindend. Voor meer
details over BA-Personenwagen, BA-Lichte Vrachtwagen
en BALandbouwtractor verwijzen wij naar de Algemene
Voorwaarden die u kosteloos kan bekomen via uw
makelaar of op onze website
http://www.optimco.be/auto-verzekering/avw.aspx

- Voor eventuele klachten kunt u terecht bij
OPTIMCO NV – klachtenonthaal
Sneeuwbeslaan 14, 2610 Antwerpen-Wilrijk of
via klachtenonthaal@optimco.be Als die procedure
geen oplossing biedt, kunt u de
Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as)
contacteren op volgend adres: de Meeûssquare 35, 1000
Brussel, fax 02/547.59.75
- Deze informatiefiche diende, overeenkomstig de
geldende reglementering, niet vooraf door de FSMA te
worden goedgekeurd.
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