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Car Plan

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering.
Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn
niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw specifieke verplichtingen kan u de precontractuele
en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. Op www.allianz.be vindt u alle info over het product en ook uw
verplichtingen en die van de maatschappij.
Welk soort verzekering is dit?
De verzekering Car Plan dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid (BA) voor schade toegebracht aan derden door het gebruik van het
verzekerde voertuig (verplichte verzekering). Naast de basiswaarborgen, dekt deze verzekering als optionele waarborg ook de schade aan
uw eigen voertuig bij een schadegeval (Mini-Omnium en Omnium).

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Burgerlijke aansprakelijkheid auto

Belangrijkste uitsluitingen

1. Basiswaarborgen
✓ Wettelijk verplichte verzekering van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen conform de
minimumvoorwaarden die algemeen bindend werden
verklaard door het KB van 16 april 2018
✓ Dekt een eerste bijstand bij een ongeval in België (tot 100 km
buiten de landsgrens) inclusief:
– wegslepen naar uw woonplaats in België,
– vervangwagen tijdens de duur van de herstelling,
– vervoer van de inzittenden in België.
2. Safety Card
Bescherming van de bonusmalusgraad. Deze optie voorkomt dat
de bonusmalusgraad stijgt bij de volgende 2 schades BA in fout.

1. Burgerlijke aansprakelijkheid auto
✗ De schade geleden door de persoon die aansprakelijk is
(behalve BA voor derden)
✗ De schade die voortvloeit uit het deelnemen aan snelheids,
regelmatigheids of behendigheidsritten of wedstrijden
waartoe van overheidswege verlof is verleend
✗ De schade aan het verzekerde voertuig
✗ De burgerlijke aansprakelijkheid van de dief of de heler
2. Omnium
✗ De schade aan de banden, tenzij die verband houdt met
gedekte schade of het gevolg is van vandalisme
✗ De mechanische schade door slijtage, slecht onderhoud,
constructiefout
✗ De schade door het transport van dieren of voorwerpen en
door overbelading van het voertuig
3. Bradinaglas
✗ Brand, ontploffing: schade veroorzaakt door bijtende, ontplofbare of licht ontvlambare voorwerpen die men met het
verzekerde voertuig vervoert, tenzij ze bestemd zijn voor
huishoudelijk gebruik
✗ Diefstal of poging tot diefstal gepleegd met medeplichtigheid
van een naaste, of verwaarlozen van onontbeerlijke voorzorgsmaatregelen (deuren niet vergrendeld, cabriodak open, gedekt
in Omnium Gold en Gold 24)
✗ Verdwijning van het voertuig door verduistering of misbruik
van vertrouwen
✗ Enkel de uitrusting (bijvoorbeeld zonder diefstal van het voertuig)

Optionele waarborgen
1. M
 ini-Omnium (Bradinaglas)
Wij verzekeren:
✓ de schade aan het voertuig en de uitrusting door brand,
ontploffing, bliksem, bluswerken...,
✓ diefstal:
– ook carjacking en homejacking, van het voertuig en de
verzekerde uitrusting,
– van de sleutels, de sleutelloze startsystemen en/of de
afstandsbedieningen,
– in geval van volledige diefstal van het voertuig, betalen wij
een forfaitaire vergoeding van 35 € /dag gedurende max.
20 dagen,

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BE 0403.258.197 – RPR Brussel – IBAN: BE74 3100 1407 6507 – BIC: BBRUBEBB
Verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) en geïdentificeerd onder nummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen
NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
Verantwoordelijke uitgever: Hein Sabel – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – 20JUN148

Wat is niet verzekerd? (vervolg)

Wat is verzekerd? (vervolg)
✓ de schade veroorzaakt door natuurkrachten,
✓ botsing met dieren: schade door aanrijding of omkantelen van
het voertuig als gevolg van de botsing,
✓ glasbreuk.
2. Omnium
Bovenop de mini-omnium, verzekeren wij de schade aan het
voertuig en de uitrusting veroorzaakt door:
✓ een ongeval,
✓ transport van het voertuig, het laden en lossen ervan,
✓ vandalisme of daden van kwaadwilligheid,
✓ tanken van verkeerde brandstof (mechanische schade is
verzekerd).
3. Formules, afschrijvingen en dekkingen
Security
Type
< 5 jaar
voertuig

Safety

Gold

Gold 24

< 2 jaar

Nieuw

Nieuw

100% ≤
18 maanden
-1,5% >
18de maand

100% ≤ 24 maanden
-1% > 24ste maand

Afschrij- -1,5%/maand 100% ≤
ving
6 maanden
-1% >
6de maand
-1,5% >
36ste maand
Troeven

– Vergoeding van 35€x maximum 20 dagen bij diefstal
– Gratis verzekering Antidiefstal en Inschrijvingstaks
– Diefstal Cabrio met geopend dak
verzekerd indien alarmsysteem C1/C2
geactiveerd.
– Diefstal draagbare gps verzekerd ≤500€,
vergoeding totaal verlies indien kosten
>2/3 van de verzekerde waarde.
– Tanken van verkeerde brandstof zonder
mechanische schade: slepen naar de
garage zonder vrijstelling.

✗ Glasbreuk bij totaal verlies van het voertuig
4. Belangrijkste gemeenschappelijke uitsluitingen Omnium
en Bradinaglas
✗ Het gedeelte van de communicatie/navigatie-installatie dat
niet ingebouwd is in het voertuig
✗ Persoonlijke zaken en voorwerpen
✗ Schade veroorzaakt door rijden zonder rijbewijs, of in staat van
dronkenschap of tijdens de deelname aan koersen,
snelheidswedstrijden, weddenschappen ...
✗ Schade aan een voertuig zonder geldig keuringsbewijs, behalve
op de dag van de keuring en als de staat van het voertuig een
invloed had op het ongeval
✗ Terrorisme

Zijn er dekkingsbeperkingen?
1. Burgerlijke aansprakelijkheid auto
! Het bedrag van de waarborg is beperkt tot 2.478,94€ per
vervoerde persoon (persoonlijke kleding en bagage) en
111.164.810 € per schadegeval (stoffelijke schade)
! In de gevallen en binnen de perken die toegelaten zijn door het
KB van 16 april 2018 (niet-betaling van de premie,
dronkenschap, geen rijbewijs, ...) kunnen wij onze nettouitgaven (vergoedingen min vrijstellingen en gerecupereerde
bedragen) volledig of gedeeltelijk van u terugvorderen ten
gunste van derden die slachtoffer zijn van het ongeval
2. Omnium
! Vrijstellingen: de eventuele vrijstellingen zijn opgenomen in de
AV en de BV van uw contract
! Vervangwagen enkel indien niet in fout en herstelling bij een
erkend hersteller Allianz

Waar ben ik gedekt?
U en uw gezin zijn gedekt in België en in de Europese Unie, en ook in de andere landen vermeld op de groene kaart die u krijgt bij de
onderschrijving van de verzekeringsovereenkomst.

Wat zijn mijn verplichtingen?
✓ Bij de onderschrijving van het contract geeft u de Maatschappij complete en transparante informatie. Denk er ook aan om alle
aanpassingen in de loop van het contract te melden.
✓ Bij een schadegeval maakt snelle en complete communicatie met uw makelaar en/of uw maatschappij het mogelijk om vlug preventieve
maatregelen te nemen en zo uw schade te beheren en te beperken. Gebruik om sneller te werken het formulier op www.allianz.be en
in de app Allianz Connect.

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling
is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt
stilzwijgend verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen, met een aangetekende brief, een
deurwaardersexploot of door overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.

