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Informatiefiche Autobestuurder 

 
Veroorzaakt u een schadegeval ? 
 
Uw verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid vergoedt de schade die u berokkent aan anderen, zelfs aan de passagiers in uw 
voertuig. Enkel uzelf blijft in de kou staan en ontvangt geen vergoeding voor uw lichamelijke schade 
 
Met de waarborg Autobestuurder van Optimco wordt ook uw lichamelijke schade vergoed. 
 

 VOORWAARDEN 

Deze waarborg is enkel te onderschrijven als bijkomende waarborg aan uw verplichte verzekering 

Burgerlijke Aansprakelijkheid bij Optimco. 

 

De minimumleeftijd bedraagt 23 jaar. 

WIE IS ER VERZEKERD  

De bestuurder is de persoon, die het verzekerde voertuig bestuurt. 
 
Die persoon blijft beschouwd als bestuurder van het verzekerde voertuig, wanneer hij handelingen stelt die rechtstreeks 
verband houden met het besturen van dit voertuig, zoals het in- of uitstappen, het tanken van brandstof, het laden of lossen 
van bagage. Wanneer de bestuurder het verzekerde voertuig verlaat om zijn gevarendriehoek te plaatsen of om hulp te 
verlenen aan slachtoffers van een verkeersongeval en hierbij zelf het slachtoffer wordt van een verkeersongeval, behoudt hij de 
hoedanigheid van bestuurder. 
 
De bestuurder dient zijn woonplaats te hebben in België. 

WAARBORGEN  

Deze verzekering voorziet in de vergoeding van de autobestuurder volgens de regels die in België worden toegepast, indien de 
vergoeding zou verschuldigd zijn door een aansprakelijke derde en dit tot beloop van € 500.000 per schadegeval. 
Er wordt dus voorzien in de vergoeding van o.a. de geneeskundige kosten, het inkomensverlies, de morele schade.  
 
2 formules 
 
Autobestuurder standaard 
 
De vergoeding voor blijvende invaliditeit wordt verminderd, bij wijze van vrijstelling, met de vergoeding die verschuldigd is voor 
een blijvende invaliditeit van 10 %. 
 
Autobestuurder totaal 
 
Deze vrijstelling is niet van toepassing en derhalve wordt de eventuele blijvende invaliditeit volledig vergoed als de 

vergoedings-optie “Autobestuurder Totaal” is onderschreven.  



IN WELKE LANDEN KAN IK GENIETEN VAN DEZE  WAARBORG 

De waarborg is verworven in alle landen vermeld op het verzekeringsbewijs (witte kaart. 

UITZONDERLIJKE GEVALLEN VAN NIET VERZEKERING  

De waarborg van deze polis is niet verworven voor het schadegeval: 
 

- als het veroorzaakt werd in omstandigheden die aanleiding geven tot integraal of beperkt regres 
- als de bestuurder geweigerd heeft zich te onderwerpen aan een ademtest, bloedproef op test tot opsporing  
  van drugs of als hij vluchtmisdrijf heeft gepleegd 
- als het een gevolg is van een opzettelijke daad in hoofde van of gebeurd is met medeplichtigheid van de 
  verzekeringnemer, de bestuurder of diens rechtverkrijgenden 
- als de bestuurder geen toelating heeft van de eigenaar om het verzekerde voertuig te besturen 
- als de bestuurder jonger is dan 23 jaar, behoudens indien deze persoon als verzekerde is vermeld in de  
  Bijzondere Voorwaarden “Autobestuurder” of “Autobestuurder Totaal” 
- dat zich voordoet terwijl het voertuig in huur werd gegeven of opgeëist is 
- dat zich voordoet terwijl het verzekerde voertuig is toevertrouwd aan: 
 - personen en hun aangestelden die zich beroepshalve bezighouden met het verkopen, herstellen,  
      onderhouden, takelen of naar de technische keuring brengen van wagens 
 - de aangestelden van een centrum voor technische keuring 
 - personen en hun aangestelden, die een tankstation, parking of carwash uitbaten 
 - de rijschoollesgever 
- als het te wijten is aan competities, wedstrijden of onmiskenbaar vermetel rijden zoals uitdagingen 
- als het te wijten is aan abnormaal ernstige gebreken van het voertuig, zoals rijden met duidelijk kale banden 
- als het een gevolg is van een natuurevenement of – ramp. Nochtans is de waarborg wel verworven als het 
  schadegeval te wijten is aan storm, hagel, neerstortende rotsen en vallende stenen, andere dan meteorieten 
- als het te wijten is aan (burger)oorlog, werkstakingen of gewelddaden met collectieve inslag 
- als het te wijten is aan kernenergie of atoomreacties, radioactiviteit of ioniserende stralen 

TAKSEN  

De verzekeringspremie van het product Autobestuurder is onderworpen aan een verzekeringstaks van 16,75 %.  

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. 

- 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 kan gewijzigd worden. U kan een 
geactualiseerde versie raadplegen op 
http://www.optimco.be/infofiches 

- Deze informatiefiche is niet bindend. Alleen de algemene en 
bijzondere voorwaarden zijn bindend. Voor meer details 
over Autobestuurder verwijzen wij naar de Algemene 
Voorwaarden die u kosteloos kan bekomen via uw makelaar 
of op onze website  
http://www.optimco.be/algemene-voorwaarden  
 

-  Deze informatiefiche diende, overeenkomstig de geldende 
reglementering, niet vooraf door de FSMA te worden 
goedgekeurd. 
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