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Verzekering Motorrijtuigen - Elvas
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Elvas: Een verzekeringsoplossing van Group Casier
Bij Allianz Benelux N.v. - Belgische verzekeraar – NBB nr. 97
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 verplichtingen kan u de precontractuele
en contractuele voorwaarden betreffende de verzekering raadplegen.
Op www.allianz.be en www.elvas.be vindt u alle info over het product en ook uw verplichtingen en die van de verzekeraar.
Welk soort verzekering is dit?
De oplossing Elvas bestaat uit een verplicht te onderschrijven verzekering: uw burgerlijke aansprakelijkheid (BA) voor schade
toegebracht aan derden door het gebruik van het verzekerde voertuig (verplichte verzekering). Naast de basiswaarborgen, kan u als
optionele waarborg ook de schade aan uw eigen voertuig en haar onderdelen bij een schadegeval dekken (allrisk dekking), en de
bijstand voor het voertuig/ de eraan verbonden personen (andere IPID fiche).
Wat is verzekerd?
Wettelijk verplichte waarborg
Burgerlijke Aansprakelijkheid
We verzekeren de lichamelijke en/of materiële schade
veroorzaakt aan derden door het verzekerd voertuig, waarvoor u
verantwoordelijk bent, conform de minimumvoorwaarden die
algemeen bindend werden verklaard door het KB van 16 april
2018.
We bieden een eerste bijstand bij een ongeval in België (en tot
100 km buiten de landsgrens) daarbij inbegrepen :
– wegslepen naar uw woonplaats in België,
– vervangwagen tijdens de herstelling (max. 3 dagen),
– vervoer van de inzittenden in België.
Optionele waarborg: Allrisk bestaande uit 3 delen:
1. Alle risico’s materiële schade
✓De Verzekeraar vergoedt de kostprijs van de herstelling
verminderd met de vrijstelling, indien deze herstelling mogelijk is
en voor zover de kostprijs hiervan niet meer bedraagt dan de
vergoeding in geval van totaal verlies.
✓In geval van totaal verlies wordt de vergoeding berekend op
basis van de verzekerde waarde van dit voertuig,
verminderd met 0,05 euro per gereden kilometer. Wanneer het
voertuig geen 10.000 km. op de teller heeft wordt
deze afschrijving niet toegepast.
Zijn o.a. verzekerd:
✓De schade door brand, ontploffing, bliksem, bluswerken;
✓Diefstal, carjacking, homejacking, diefstal van de sleutels, de
sleutelloze startsystemen en/of de afstandsbedieningen;
✓Schade veroorzaakt door natuurkrachten;
✓Botsing met dieren, schade door aanrijding of omkantelen van
het voertuig als gevolg van de botsing;
✓Glasbreuk;
✓Een ongeval;
✓Transport van het voertuig, het laden en lossen ervan;
✓Vandalisme of daden van kwaadwilligheid;
✓Tanken van verkeerde brandstof (mechanische schade).

2. Alle risico’s batterijschade
✓Herstel of vervanging van de batterij n.a.v. een accidentele
oorzaak.

3. Alle risico’s elektronica
✓Bij herstelling of vervanging wanneer er geen herstelling
mogelijk is of wanneer de herstelling duurder blijkt dan

Wat is niet verzekerd?
Belangrijkste uitsluitingen
1. Burgerlijke Aansprakelijkheid
✗ De schade geleden door de persoon die aansprakelijk voor het
ongeval 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. Alle risico’s materiële schade
✗ De loutere waardevermindering;
✗ Schade die alleen de banden betreft. Bandenschade in
combinatie met andere materiële schade blijft
verzekerd.
3. Alle risico’s batterijschade
✗ Een probleem louter beperkt tot laden batterij;
✗ Schade n.a.v. niet naleven instructies constructeur;
✗ Schade aan batterijen na overschrijden levensduur;
✗ Diefstal van batterijen: niet afgesloten houder/ voertuig.
4. Alle risico’s elektronica
✗ Diefstal componenten: niet afgesloten voertuig
✗ Schade aan elektronische componenten die zich op het ogenblik
van de schade buiten het verzekerde
voertuig bevonden;
✗ Kosten voor upgraden van de software.
5. Gemeenschappelijke Uitsluitingen
✗Schade wanneer het voertuig tegen betaling wordt ter
beschikking gesteld van derden/ betalend personenvervoer;
✗Opzettelijke of bedrieglijke aangegeven schade;
✗Schade die veroorzaakt wordt door nucleaire straling of
radioactieve besmetting;
✗Andere dan materiële schade veroorzaakt door
(computer)virussen, malware;
✗Iedere schade n.a.v. uitvoering van werken aan het voertuig,
behoudens verhaal op uitvoerder van de werken;
✗ De schade door slijtage, slecht onderhoud;
✗Intern gebrek, de constructie-, materiaal-of montagefout.
Wanneer het gebrek, fout of slijtage de oorzaak is van een
ongeval, dan blijft de schade door het ongeval verzekerd, tenzij
expliciet uitgesloten;
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de vervanging.
✓Er is geen afschrijving wegens slijtage of leeftijd.
✓De kosten voor het herladen van de software als gevolg van een
verzekerde schade
Formules, afschrijvingen en dekkingen
In geval van totaal verlies is er geen afschrijving indien op
het ogenblik van het verlies minder dan 10.000km met het
voertuig werd gereden
Afschrijving van € 0,05 per gereden km.
Onder de waarborg alle risico’s elektronica wordt voor de
elektrische aandrijfmotoren en de elektrische componenten
geen afschrijving wegens slijtage of leeftijd toegepast.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Belangrijkste beperkingen :
1. Burgerlijke aansprakelijkheid auto
! Het bedrag van de waarborg is beperkt tot 100.000.000 € 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 netto-uitgaven (vergoedingen
min vrijstellingen en gerecupereerde bedragen) volledig of
gedeeltelijk van u terugvorderen ten gunste van derden die
slachtoffer zijn van het ongeval.
2. Vervangwagen
! Vervangwagen enkel indien herstelling bij een erkend hersteller
van de verzekeraar.

✗ Oorlog of gelijkaardige feiten, oproer, terrorisme;
✗ De schade veroorzaakt tijdens track Days;
✗ Schade veroorzaakt door rijden zonder rijbewijs, of in staat van
dronkenschap of tijdens de deelname aan koersen,
snelheidswedstrijden, weddenschappen ...;
✗ De diefstal/pogingen gepleegd door of met medeplichtigheid
van uw familieleden of die van de eigenaar van het voertuig, die
bij u of de eigenaar wonen;
✗ De schade door bijtende, ontplofbare of licht ontvlambare
producten/voorwerpen die men met het verzekerde voertuig
vervoert, tenzij ze bestemd zijn voor eigen huishoudelijk of eigen
professioneel gebruik.

Zijn er dekkingsbeperkingen? (vervolg)
3. Vrijstelling binnen de waarborg ‘alle risico’s’
! Variabele vrijstelling van 500, 750 of 1000 euro, afhankelijk van
de cataloguswaarde van het voertuig (zie tabel hieronder). Indien
de herstelkost onder het bedrag van de vrijstelling valt is er geen
tussenkomst. Indien de herstelkost boven de vrijstelling komt
volgt er een volledige vergoeding en valt het bedrag van de
vrijstelling weg.
✓Bij totaal verlies geldt geen vrijstelling.
Engelse vrijstellingen binnen de waarborg alle risico’s
Cataloguswaarde in Euro
> 25.000
> 50.000
< 25.000
en
en
> 75.000
<= 50.000 <= 75.000
Engelse
500 €
500 €
750 €
1.000 €
Vrijstelling
! Specifieke vrijstelling waarborgen batterijschade en elektronica:
zie bijzondere voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?
✓ Burgerlijke aansprakelijkheid auto (verplicht), Allrisk (optioneel):
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.
✓ Uitbreiding gratis bijstand na ongeval: U en uw gezin zijn gedekt in België of in het buitenland, tot 100 km buiten de landsgrens
Wat zijn mijn verplichtingen?
✓ Bij 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 maatschappij het mogelijk om vlug
preventieve maatregelen te nemen, met inachtneming van de wet op de arbeidsongevallen.
Wanneer en hoe betaal ik?
U dient de premie jaarlijks betalen en krijgt daartoe 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. Bij Elvas is de jaarlijkse vervaldag steeds 01/01.
Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan de verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen, met een aangetekende brief, een
deurwaardersexploot, of door overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.
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