Informatiefiche Voertuigschade

Een wagen aankopen vergt veelal een grote hap uit uw budget.
Echter schuilt een ongeluk in een klein hoekje.
In een moment van onoplettendheid rijdt u tegen een paaltje…
Op de autosnelweg ketst een steentje af op uw voorruit waardoor deze stuk is…
Door een hevige rukwind beschadigt een afgebroken tak uw motorkap…
U kan zich geheel of gedeeltelijk beschermen door een polis voertuigschade (rampenomnium of volledige omnium) van
Optimco af te sluiten.
Het is mogelijk een rampenomnium of volledige omnium af te sluiten voor een nieuwe wagen, maar ook bij aankoop van
tweedehandswagen (max. 5 jaar) .

WAARBORGEN
Afhankelijk van de gekozen formule, rampenomnium of volledige omnium, bent u verzekerd voor de schade ingevolge:
Rampenomnium
Brand

Schade door vuur, ontploffing,
blikseminslag, kortsluiting

Diefstal

(poging tot) diefstal of inbreking, car- en
homejacking

Glasbreuk

Breken of barsten van de voor-, zij- en
achterruiten

Natuurrampen

Schade door wind >= 80 km/uur, hagel,
neervallende stenen, lawines,
aardbevingen, overstromingen

Aanrijding met
dieren

Schade door een botsing met een dier op
de openbare weg

Stoffelijke
schade

Schade door een aanrijding, een
accidentele aanraking, vandalisme,…

Volledige omnium

VERGOEDINGSFORMULES EN AFSCHRIJVINGEN
Belangrijk:

De wagen dient te worden verzekerd op basis van
de cataloguswaarde van het voertuig,
zonder taksen en BTW,
met inbegrip van alle opties.
De eventueel bekomen korting of overnamepremie mag niet in mindering worden gebracht.

Mocht blijken dat de verzekerde waarde lager is dan de te verzekeren waarde, dan wordt de vergoeding herleid volgens de
verhouding die bestaat tussen de verzekerde waarde en de te verzekeren waarde.
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Wij bieden u de keuze uit een waaier van afschrijvingsmogelijkheden en vrijstellingen.
Uw verzekeringsmakelaar helpt u graag de juiste keuze te maken in functie van uw wensen en budget.
Vergoedingsformule
Naargelang uw wagen ouder wordt, daalt jammer genoeg de waarde ervan.
Hoe snel of hoe traag dit gebeurt, kiest u zelf via onderstaande afschrijvingformules.
De formule aangenomen waarde 6-, 24- of 36 maanden. (enkel 6 maanden mogelijk voor een rampenomnium)
In geval van een totaal verlies, behoudt uw wagen zijn volledige waarde gedurende 6, 24 of 36 maanden !
Na deze periode wordt er een waardevermindering van 1% per maand toegepast, dit tot en met het 5e jaar.
Nadien wordt de vergoeding bepaald volgens de werkelijke waarde.
Voorbeeld:

Uw wagen heeft een verzekerde som van € 20.000,00
Na 2,5 jaar wordt de wagen voor uw deur aangereden door een dronken chauffeur.
Resultaat: uw mooie wagen is totaal verlies.
Indien u de formule aangenomen waarde 24 maanden heeft onderschreven wordt er een afschrijving van
slechts 6% toegepast. U ontvangt nog € 18.800,00
(verminderd met de vrijstelling indien van toepassing)
Heeft u de formule aangenomen waarde 36 maanden onderschreven hoeft u zich helemaal geen zorgen te
maken. U ontvangt de volledige € 20.000,00
(verminderd met de vrijstelling indien van toepassing)

De formule forfaitaire waarde
Bent u prijsbewust, dan kan u misschien opteren voor een afschrijving in forfaitaire waarde. De verzekerde waarde wordt
verminderd met 1,25 % per maand, dit vanaf de eerste datum van inverkeerstelling.
Is uw voertuig ouder dan 5 jaar bij een totaal verlies, dan wordt de schadevergoeding berekend op basis van de werkelijke
waarde, dit is de dagwaarde die uw voertuig had net voor het schadegeval. Deze waarde wordt berekend bij expertise.
Kies de vrijstelling stoffelijke schade die bij u past (niet van toepassing bij een rampenomnium)
Vrijstelling 0% absoluut

Een kleine of grote schade ?
U hoeft geen enkele euro te betalen voor de herstelling.

Vrijstelling € 300,00

Voor elke stoffelijke schade geldt er een vrijstelling van €300,00.

Vrijstelling 0% identiteit

Dit is een combinatie van de voorgaande mogelijkheden.
U geniet van € 0,00 vrijstelling , indien het verzekerde voertuig betrokken geraakt in een
aanrijding met een geïdentificeerde voetganger, fietser of voertuig, niet behorend tot de
gezinsleden van de verzekeringsnemer. Voor de andere schadegevallen verzekerd in stoffelijke
schade, bedraagt de vrijstelling € 300,00.

Vrijstelling 2,5% of 5%

De vrijstelling wordt bepaald in functie van de cataloguswaarde.

Wanneer de bestuurder jonger is dan 24 jaar op het ogenblik van het verzekerde schadegeval, dan wordt de vrijstelling
verhoogd met € 125,00. Ook indien de optie "zonder vrijstelling" werd onderschreven, wordt deze vrijstelling van € 125,00
toegepast voor de bestuurder jonger dan 24 jaar.


Voor de andere waarborgen geldt er geen vrijstelling, behalve:
In de waarborg diefstal
voor een sportwagen (vrijstelling 5% van de verzekerde som)
indien verzekeringnemer of gebruikelijke bestuurder jonger is dan 24 jaar
(vrijstelling 2,5% van de verzekerde som)
In de waarborg glasbreuk
indien de herstelling of vervanging niet wordt uitgevoerd door Carglass, Autoglass Clinic of een
gelijkwaardig glasherstellingsbedrijf (vrijstelling € 125,00)

ANTI-DIEFSTALSYSTEEM
Voor een wagen met een cataloguswaarde > € 50.000 excl. BTW of voor een sportwagen, wordt er een extra
anti- diefstalsysteem vereist om te kunnen genieten van de waarborg diefstal.

IN WELKE LANDEN GELDT DEZE WAARBORG
De waarborg van deze polis is verworven in alle landen vermeld op de groene kaart.

LOOPTIJD
Eén jaar, wordt stilzwijgend verlengd.

UITZONDERLIJKE GEVALLEN VAN NIET-VERZEKERING
De waarborg van deze polis is niet verworven voor:
- wanneer verzekeringnemer de verzekeraar misleidt bij de beoordeling van het risico door het opzettelijk verzwijgen of
onjuist meedelen van gegevens over het risico bij het sluiten van de overeenkomst of in de loop van de overeenkomst, zoals
voorzien in de artikels 6 en 26 van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst voor de schadegevallen die gebeurd zijn in
omstandigheden die krachtens de "Modelovereenkomst voor de verplichte Aansprakelijkheidsverzekering inzake
Motorrijtuigen" aanleiding geven of hadden kunnen geven tot integraal of beperkt verhaal hetzij op de verzekeringnemer
hetzij op de verzekerde, ook al is de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen voor dit schadegeval
voertuigschade niet van toepassing.
- voor schadegevallen die opzettelijk veroorzaakt zijn door of met medeplichtigheid van verzekerde of zijn
gezinsleden of de inzittenden in het verzekerde voertuig.
- wanneer de bestuurder op het moment van het schadegeval een staat van alcoholintoxicatie vertoont van minstens
1,50 promille (= 0,65 mg/l).
wanneer de bestuurder geweigerd heeft zich te onderwerpen aan een ademtest, bloedproef of test tot opsporing van drugs
of wanneer de verzekerde vluchtmisdrijf heeft gepleegd met de bedoeling zich te onttrekken aan een alcohol- of drugstest.
- voor de schadegevallen die zich voordoen tijdens de deelname aan snelheids-, regelmatigheids-,
behendigheidsritten en - wedstrijden of tijdens de voorbereiding voor dergelijke wedstrijden of ritten. Tijdens
de deelname aan toeristische zoektochten blijft de waarborg behouden.
- wanneer het schadegeval te wijten is aan onmiskenbaar vermetel rijgedrag zoals uitdaging en/of racen.
- wanneer het schadegeval te wijten is aan ernstige gebreken van het voertuig, slijtage, gebrek in de constructie of duidelijk
slecht onderhoud. Een schadegeval te wijten aan het rijden met één of meerdere duidelijk kale banden is niet verzekerd.
- wanneer het verzekerde voertuig door verzekerde in huur is gegeven of door een overheid is opgevorderd.
- wanneer het schadegeval te wijten is aan (burger)oorlog, werkstakingen of gewelddaden met collectieve
inslag of daden van terrorisme, kernenergie of atoomreacties, radioactiviteit of ioniserende stralen

TAKSEN
De verzekeringspremie van het product Voertuigschade is onderworpen aan een verzekeringstaks van 26,75 %.

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 Voertuigschade 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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