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Verzekering Motorrijtuigen
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Belfius Insurance NV Omnium Opdracht
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0037, RPR Brussel, btw BE 0405.764.064, Galileelaan 5 te 1210 Brussel -  
I/0037-AUTO/N-OMNOPDR012018/01/2018

Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. Dit 
document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende 
informatie gelieve de contractuele en précontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit? 
Omnium Opdracht is een verzekeringsovereenkomst voor professionele klanten waarmee de verzekeraar schade aan privéwagens 
van de personeelsleden van de verzekeringsnemer dekt, waarmee deze rijden in het kader van een opdracht van de werkgever (en 
waarvoor de personeelsleden vergoed worden).

Wat is verzekerd?

PP Brand: 
Schade aan het verzekerde voertuig door brand, vuur, 
ontploffing, steekvlammen, bliksem en blussingswerken na 
brand.
PP Diefstal:
Diefstal van het verzekerde voertuig of van de uitrusting ervan, 
evenals schade aangebracht met het oog op de verwezenlijking 
van de diefstal.
PP Glasbreuk:
• Het breken van voor-, zij- en achterruiten of de ruit van het 

schuif- of klapdak, of hun equivalent in kunststof bij 
gedeeltelijke schade van het voertuig.

• Schade aan het voertuig dat veroorzaakt werd door de 
glasbreuk.

PP Natuurkrachten en andere gevaren
Schade door uitzonderlijke natuurkrachten die voor de 
verzekerde een geval van overmacht uitmaakt. 
De waarborg wordt onder andere uitgebreid tot volgende 
schade: botsing met wild of andere dieren, schade door 
plotselinge en onvoorzienbare neerslag van roet, verf of 
zandstralen, schade die voortvloeit uit een kettingbotsing 
waar ten minste 4 geïdentificeerde motorvoertuigen betrokken 
zijn, schade door vervoerde zaken of dieren ten gevolge van 
een aanrijding met een ander geïdentificeerd voertuig.
PP Eigen schade: 
Alle Schade aan het verzekerde voertuig behalve:
• Schade die expliciet uitgesloten is (cf. Algemene 

Voorwaarden). 
• Schade die onder een bovenvermelde waarborg van dit 

contract valt. 

Wat is niet verzekerd? 

 O Schadegevallen die zich voordoen in de privésfeer van de 
verzekerde.

 O Schade aan een voertuig dat niet ingeschreven is op naam 
van de verzekerde of een bij hem/haar inwonend familielid. 

 O Schade aan voertuigen die reeds omnium verzekerd zijn.

Burgerlijke Aansprakelijkheid:

 O Schade toegebracht aan derden. Hiervoor dient de verzekerde 
zich te wenden tot zich de eigen verzekering Burgerlijke 
Aansprakelijkheid.

Eigen Schade:

 O Schade aan banden indien tegelijkertijd geen andere gedekte 
schade aan het verzekerde voertuig werd veroorzaakt.

 O Schade aan vervoerde voorwerpen.

 O Schade aan de binnenbekleding door verschroeiing (brand 
zonder vlammen).

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

Vrijstelling in Omnium
De contractueel bepaalde vrijstelling wordt afgetrokken van de 
vergoeding in het kader van de Omnium (alleen voor de waarborg 
Eigen Schade).

Schadevergoeding in Omnium:
Wij betalen de herstelling van het voertuig, of bij totaal verlies, 
de waarde van het voertuig net voor het schadegeval. Die wordt 
berekend door toepassing van de afschrijving voorzien in het 
vergoedingssysteem gekozen bij de onderschrijving van de polis. 
Er wordt een afschrijving toegepast vanaf de eerste maand 
(functionele waarde) of na 12 maanden (aangenomen waarde) 
vanaf de eerste inverkeerstelling van het voertuig. Vervolgens 
wordt de waarde van het wrak in mindering gebracht, behalve 
als de verkoop ervan aan ons toevertrouwd wordt.
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Maximum verzekerde waarde per voertuig:
Voertuigen waarvan de cataloguswaarde en het toebehoren 
hoger liggen dan de maximaal verzekerde waarde, en waarvan 
geen voorafgaande melding en aanvaarding gebeurde, zijn 
uitgesloten van dekking.

Waar ben ik gedekt?
De waarborgen gelden overal ter wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• Het risico waarheidsgetrouw aangeven bij het afsluiten van de overeenkomst.
• Tijdens de looptijd van het contract de verzekeraar waarschuwen bij veranderingen in het gebruik van het voertuig, de kenmerken 

van het voertuig, de verzekeringnemer of de gebruikelijke bestuurder.
• Alle nodige maatregelen nemen om een schadegeval of de verergering ervan te vermijden.
• Een schadegeval aangeven, met vermelding van de omstandigheden, oorzaken, omvang van de schade en de identiteit van de 

getuigen en slachtoffers binnen acht dagen na het schadegeval. 

Wanneer en hoe betaal ik?
U bent verplicht om de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek. De premie moet elk jaar worden betaald voor de 
jaarlijkse vervaldag zoals vastgelegd in de overeenkomst. Wanneer een gespreide premiebetaling mogelijk is (halfjaarlijks, 
driemaandelijks, maandelijks), dan kan dat extra kosten teweegbrengen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering treedt in werking op de datum zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden, na ondertekening van de verzekeringspolis 
door beide partijen en de betaling van de eerste premie. De overeenkomst wordt gesloten voor een looptijd van een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. De 
opzegging van de overeenkomst gebeurt per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief 
met ontvangstbewijs.


