Autoverzekering
VERZEKERINGEN

Inleiding

Gerust de weg op

dankzij onze Autoverzekering!
Optimale bescherming voor voertuig
én inzittenden

Het verkeer wordt almaar drukker,
de weerstomstandigheden steeds
grilliger. Het risico op een verkeersongeval schuilt in een klein hoekje.
Logisch dat u uw wagen en zijn
inzittenden zo goed mogelijk wilt
beschermen tegen eigen schade en
kwetsuren, maar ook tegen de mogelijk zware financiële gevolgen van de
schade die u, als chauffeur, zou kunnen aanrichten bij anderen door een

2 Verzekeringen

Uw verzekering past zich aan uw wensen aan

De Autoverzekering
voorgesteld door
BNP Paribas Fortis is
een product van
AG Insurance

onoplettendheid, verstrooidheid, of
gewoonweg: door brute pech. Daarom
kiest u voor een verzekering waarop
u altijd kunt rekenen. Iedere autoverzekering heeft als kern de (verplichte)
Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto
(kortweg: B.A. Auto).
Ontdek hoe BNP Paribas Fortis en AG
Insurance de grenzen van de B.A. Auto
verleggen, en hoe u daaromheen zoveel
zekerheid groepeert als u zelf wilt.
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De B.A. Auto
die veel verder gaat

Elke chauffeur weet dat hij schade
kan berokkenen of zelf het slachtoffer
kan worden van een ongeval.

Een zeer brede bescherming
Vandaar de wettelijk verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
Auto, kortweg B.A. Auto. Uw eigen B.A.
Auto dekt alle schade die derden en/
of de inzittenden in uw wagen lijden
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Burgerlijke
aansprakelijkheid Auto

als gevolg van een ongeval waarvoor
u aansprakelijk bent. Van maatschappij tot maatschappij verschilt de B.A.
Auto niet zoveel inzake de geboden
waarborgen. Maar er is wel veel verschil in de wijze waarop uw rijervaring
gewaardeerd wordt en of u beloond
wordt voor het jarenlange ongevalvrij rijden. De B.A. Auto die u via BNP
Paribas Fortis onderschrijft, waardeert
haar chauffeurs met exclusieve voordelen die u nergens anders vindt.

Turbo Bonus
Wis de gevolgen
van een ongeval
in fout uit

Voordeel 1
Turbo Bonus, de voordelige berekeningswijze voor uw bonus-malusgraad.
Een ongeval in fout. Het kan zelfs de
beste chauffeur overkomen door een
moment van onoplettendheid, pure
tegenslag,… Zulke ongevallen wegen
evenwel op uw premie door toepassing
van de 'Malus' in uw bonus-malus.

Stel 1: u hebt uw rijbewijs al 15 jaar.
In het verleden had u 2 ongevallen in fout.
Daarvoor rekent uw huidige maatschappij bonusmalusgraad 6 aan.
Omdat u intussen al 5 jaar ongevalvrij rijdt, krijgt
u bij BNP Paribas Fortis meteen bonus-malus -2.
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Heeft u in een verleden een ongeval
in fout gehad, en rekent uw verzekeraar u dit nog steeds aan?
Dankzij Turbo Bonus tellen ongevallen langer dan 5 jaar geleden niet
meer mee voor de berekening van uw
bonus-malusgraad! Met alle voordelen vandien.
U betaalt niet langer de gevolgen van
een ongeval van jaren geleden en u
bereikt sneller de laagste graad.

We belonen
voorbeeldig
rijgedrag

Voordeel 2
De allerbeste bonus-malus -2
voor het leven. De laagste bonusmalusgraad bereikt?
Wij belonen uw voorbeeldige rijgedrag
op passende wijze. Voortaan behoudt
u de laagste bonus-malus (en de laagste premie!) levenslang. Ook al zou u
naderhand toch nog enkele ongevallen in fout hebben.

Stel 2: u rijdt 6 jaar en kreeg het eerste jaar
een ongeval in fout.
Bij uw huidige verzekeraar is uw huidige bonusmalusgraad 10. Kiest u voor een contract B.A.
Auto bij BNP Paribas Fortis, dan gaat u al direct
van start met graad 5. Zonder ongevallen in fout,
bereikt u 5 jaar eerder de laagste bonus-malus!
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Burgerlijke
aansprakelijkheid Auto

BA Max
Met BA Max verlegt onze Autoverzekering de grenzen van de B.A. Auto.
BA Max is immers de enige en unieke
uitbreiding van de B.A. die de goede
bestuurder altijd vergoedt voor zijn
kwetsuren!
U bent een goede bestuurder en
hebt de bonus-malus -2 bereikt?
Zodra u de laagste graad bereikt, verwerft u die bonus-malus -2 voor het
leven. Maar er is meer: u krijgt tegelijk
ook de BA Max. Gratis. En voor het
leven. De BA Max garandeert u een
vergoeding tot 250.000 EUR!

De BA Max is er altijd voor u en
met welke wagen u ook rijdt
Iedereen die met de verzekerde wagen
rijdt, geniet automatisch de voordelen
van de BA Max: uw echtgenote, uw
kinderen of gewoon zelfs een vriend
die even uw auto leent.
De troeven van de BA Max
Een snelle en efficiënte vergoeding van
de bestuurder voor zijn kwetsuren:
|| tot

250.000 EUR;
bij een ongeval in fout;
|| zelfs bij een ongeval zonder
aansprakelijke derde;
|| in om het even welke auto ú rijdt;
|| voor om het even wie met úw
auto rijdt.
|| zelfs
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Een waarborg gereserveerd voor
alle goede bestuurders met BM -2
|| Vanaf de ondertekening van
uw contract B.A. Auto.
|| U moet dus niet wachten tot
uw nieuwe contract in voege treedt.
|| Deze is gratis, wordt automatisch
aan uw contract toegevoegd, en voor
het leven verworven.

Uw verzekering laat
u niet in de steek

Uw B.A. Auto zorgt voor
onmiddellijke bijstand, 24 uur op 24
Uw wagen is na een ongeval
geïmmobiliseerd?
Dankzij uw B.A. staat u er niet alleen
voor. In België uiteraard, maar ook
tot 30 km over de grens geniet u
een bijzonder efficiënte bijstand.
Of u nu in recht bent, of in fout, uw
wagen wordt getakeld, uw passagiers worden op hun bestemming in
België gebracht, en u krijgt een gratis
vervangwagen voor 24 uur. Eén telefoontje naar onze schaderegelingsdienst TeleClaims volstaat om alles
voor u te organiseren.

Op goed rijden
staat geen leeftijd!

Onze B.A. is er ook voor senioren!
Sommige maatschappijen hebben
het niet zo begrepen op oudere
chauffeurs.
Niet zo bij BNP Paribas Fortis: onze
verzekeringspartner AG Insurance
engageert zich formeel nooit een
contract op te zeggen enkel en alleen
op basis van de leeftijd!
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Stel zelf

uw Autoverzekering samen

Onmisbaar

naast uw B.A. Autoverzekering
Bepaal zelf
uw bescherming

Uw B.A. Auto dekt de schade die
u met uw wagen veroorzaakt aan
anderen. Maar wat met de schade
aan úw eigen voertuig? Of uw eigen
kwetsuren?
Omdat de B.A. Auto alleen, u misschien niet de afdoende gemoedsrust
verschaft die u wenst, groepeert
BNP Paribas Fortis er voor u enkele
onmisbare, optionele waarborgen
omheen.
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Hieronder presenteren wij een
beperkte selectie uit het veel grotere
aanbod van BNP Paribas Fortis. Weet
dat wij u voor elke vraag een passende zekerheid kunnen bieden.

Vermijd onvoorziene
financiële problemen

Rechtsbijstand, aan uw zijde
bij problemen
De optie Rechtsbijstand wordt
onmisbaar in de huidige verkeerschaos. Want als het moeilijk is om
een schuldige partij aan te wijzen ...
beslist de rechtbank. De waarborg
Rechtsbijstand garandeert u dat een
rechtsgeding u nooit in onoverkomelijke financiële problemen brengt.
Een greep uit de situaties die u
juridisch en financieel uit uw lood
kunnen slaan indien u niet de nodige
bijstand krijgt:

Een juridische procedure kan
al snel oplopen
|| Het ongeval dat u heeft
veroorzaakt, is het gevolg van een
verkeersovertreding: u moet zich
voor de strafrechter verantwoorden.
|| U heeft een betwisting met uw
garagist over een slechte reparatie.
|| De aansprakelijke tegenpartij kan
haar financiële verplichtingen niet
nakomen. Blijft u in de kou staan?
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Stel zelf
uw Autoverzekering samen

Hoe kiest u uw
eigen Omnium?

Kies voor de beste bescherming
voor uw wagen
Uw verplichte verzekering B.A. Auto
zorgt ervoor dat alle schade die u veroorzaakt aan anderen gedekt is. Maar
wat met de schade aan uw wagen? Top
Omnium en Top Occasium bieden u het
gepaste antwoord. Om een Omnium
te kiezen op maat van uw behoeften,
dient u zich drie vragen te stellen:
|| de waarborgen: tegen welke gevaren
('risico's) wenst u uw auto verzekeren?
|| de 'afschrijvingsformule': hoe snel
neemt de verzekerde waarde van
uw auto af (rekening houdend met
de afnemende werkelijke waarde van
uw voertuig)?
|| de 'vrijstelling': welk deel van het
schadebedrag kan en wil u zelf ten
laste nemen wanneer u een schadegeval hebt?

Of u nu eigenaar bent van een nieuwe
wagen, of net een jonge tweedehandswagen verworven heeft, met Top
Omnium en Top Occasium hebben wij
de oplossingen voor u.

Top Omnium
Kies de beste omnium voor uw nieuwe
wagen! Een Autoverzekering hebt u
allereerst voor de schade die u veroorzaakt aan anderen. Maar wat als uw
eigen voertuig beschadigd raakt? Voor
uw nieuwe wagen kunt u daarvoor
rekenen op Top Omnium.
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Deze bevat automatisch de waarborg 'Multirisk', die u vrij al dan niet
aanvult met de waarborg 'Stoffelijke
Schade'. U vindt de verzekerde risico's
in het kader hieronder. De premieberekening houdt rekening met:
|| de

cataloguswaarde en de opties;
type brandstof;
|| de eigenschappen van het voertuig
en van de bestuurder;
|| de gekozen vrijstelling en de
afschrijvingsformule.
|| het

U krijgt gratis dekking van:
Geniet gratis van
enkele bijkomende
dekkingen

|| de

belasting op inverkeerstelling;
antidiefstalsysteem
(installatiekosten inbegrepen);
|| opties en toebehoren geplaatst na
de eerste inverkeerstelling tot 5% van
de cataloguswaarde van de wagen
(installatiekosten inbegrepen).
|| het

Multirisk

Stoffelijke Schade

Deze waarborg vergoedt u
voor schade aan uw eigen
voertuig door:

Deze waarborg verzekert u
tegen schade die:
|| u

|| diefstal

of poging tot

diefstal
|| brand
|| glasbreuk
|| natuurkrachten
|| aanrijding

met een dier

zelf toebrengt aan uw
voertuig (ongeacht of u in
fout was of niet)
|| een ander toebrengt,
bijv. parkeerdeuk door
een onbekende chauffeur,
vandalisme, enz.
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Stel zelf
uw Autoverzekering samen

De vrijstellingen kiest u op maat, in
bepaalde gevallen kan het zelfs zonder vrijstelling!
Wij bieden u twee voordelige afschrijvingsformules , die u toelaten om zelf
te bepalen hoe snel de verzekerde
waarde van uw wagen afneemt. Bij
een van de formules neemt de verzekerde waarde zelfs niet af voor de
eerste 10.000 km van het voertuig.

U kunt de bescherming van
uw voertuig uitbreiden
U kunt de bescherming van uw voertuig nog uitbreiden door te kiezen voor
Pack Omnium+ (dit betekent onder
andere : Zolang er op het ogenblik
van het ongeval geen 24 000 km op
de teller staat, ontvangt u 100 % van
de cataloguswaarde van uw voertuig.
Vanaf 24 000 km bedraagt de afschrijving 1 % per maand vanaf de 25ste
maand.)

Top Occasium
Een jonge tweedehandswagen verdient een goede omnium.
Top Occasium is een echte omnium
voor tweedehandswagens van minder
dan 6 jaar oud (met een factuurwaarde
van minstens 5.000 EUR btw incl.). Net
als Top Omnium, bevat Top Occasium
de waarborg Multirisk. Die vult u
vrij aan met de waarborg Stoffelijke
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Stel zelf
uw Autoverzekering samen

Schade voor een optimale bescherming. De respectievelijke waarborgen
staan in het kader op pagina 13.
De premie en vergoeding (bij totaalverlies of diefstal van uw voertuig)

Een voordelige premie
zijn in functie van de aankoopprijs
(terug te vinden op de factuur van
uw tweedehandswagen).
De premieberekening houdt ook
rekening met de kenmerken van het
voertuig, de chauffeur en het type
brandstof. U krijgt gratis dekking van:
|| de

belasting op inverkeerstelling;
antidiefstalsysteem
(installatiekosten inbegrepen);
|| opties en toebehoren geplaatst
na de datum van de factuur tot 5%
van de totale waarde van de wagen
(installatiekosten inbegrepen).
|| het

De Actieve Vrijstelling (500 EUR +
15% van het schadebedrag) is grotendeels bepaald door het schadebedrag: hoe lager de kosten voor de
herstelling, hoe minder de vrijstelling
bedraagt.
U neemt nooit meer dan 1.500 EUR
voor eigen rekening en u kiest volledig
vrij bij welke reparateur u de herstelling laat uitvoeren.
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De verzekerde waarde van uw voertuig is in lijn met het waardeverlies
van tweedehandswagens: ze neemt
met 1% per maand af te rekenen vanaf
de factuurdatum.

Pack Occasium +
U kunt de bescherming van uw tweedehandsvoertuig nog uitbreiden door
te kiezen voor Pack Occasium + (o.a.
tot 12 maanden na de aankoop van
uw wagen krijgt u bij totaalverlies
altijd 100 % van de factuurwaarde.
Daarna bedraagt de afschrijving
slechts 1 % per maand.)

Top Bijstand
Voor een complete bijstand aan
personen en voertuigen
Uw Top Bijstand biedt in België en in
het buitenland de meest complete
bijstand voor personen en voertuigen:
|| regelen

van de hospitalisatiekosten;
voor uw repatriëring en
die van uw voertuig;
|| slepen;
|| vervangwagen …
|| zorgen

Top Bestuurder
Omdat ook de bestuurder de beste
bescherming verdient
Veel mensen denken dat hun
verzekering B.A. Auto hen bij
een ongeval altijd vergoedt bij
kwetsuren.

Ook de bestuurder
heeft recht op
bescherming!

Dat is niet zo. Bij een ongeval
in fout of een ongeval zonder
aansprakelijke derde, wordt de
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Stel zelf
uw Autoverzekering samen

aansprakelijke chauffeur nooit vergoed
voor zijn kwetsuren. Zijn passagiers
worden dat uiteraard wel.
Bedenk dat een ongeval zonder aansprakelijke derde vlug gebeurd kan
zijn: de laagstaande zon verblindt

Bij sommige ongevallen is er
geen derde aansprakelijk
u, een dier loopt plots de weg op, u
had niet gerekend op die ene plek
watergladheid …
De optie Top Bestuurder voorziet voor
de bestuurder van het verzekerde
voertuig een vergoeding tot maximaal
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ca. 1.250.000 EUR! De waarborg is van
toepassing in alle landen die op uw
groene kaart v
 ermeld staan.
Een ongeval kan
iedereen overkomen!

Voor uw dierbaren in alle
verkeerssituaties
Voor alle inzittenden van uw wagen:
de Globale Verkeersongevallenpolis. De deelnames aan het verkeer
van u en van uw gezinsleden blijven
uiteraard niet beperkt tot de auto.
Denk maar aan volgende situaties:
|| uw dochter doet een boodschap
met uw wagen en heeft een ongeval;
|| u steekt de weg over en u wordt
aangereden door een auto;
|| uw zoon raakt gewond wanneer
zijn trein ontspoort.

U bent ook als voetganger
beschermd
|| uw echtgenote wordt opgeschrikt
door een hond en valt zwaar met
de fiets;
|| personen die niet tot uw gezin
behoren, rijden met uw wagen of
zijn er inzittenden van.
Bij al deze situaties en nog vele
andere kunt u rekenen op de Globale
Verkeersongevallenpolis. Die dekt u,
uw gezin en uw inzittenden:
|| als bestuurder van een voertuig op
4 wielen, motor, bromfiets, fiets;
|| als passagier van om het even welk
voertuig op het land, in het water of in
de lucht;
|| als voetganger als een voertuig
betrokken is.
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TeleClaims:

snel en efficiënt

Eén telefoontje

en alles is geregeld: TeleClaims!
Bij een schadegeval volstaat één
enkel telefoontje naar TeleClaims
(0800 96 040).
TeleClaims staat voor:
|| Eenvoud:

Eén enkel telefoontje
en het team van TeleClaims
zorgt voor alles. Zij stellen een
vervangwagen ter beschikking en
betalen naderhand zelf de factuur
van de erkende garage.
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U kunt altijd op iemand rekenen

|| Snelheid:

U krijgt onmiddellijk
een afspraak met een expert
in de dichtstbijzijnde garage
voorgesteld.
|| Flexibiliteit: TeleClaims stelt u
een garage in de nabije omgeving
voor. U kunt uiteraard vrij kiezen
wie uw voertuig zal herstellen.
U kunt ook uw aangifte via
TeleClaims Online invoeren op 
www.bnpparibasfortis.be.
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Meer
erover
weten?

Onze Autoverzekering
en haar solide garanties
Kies de beste
bescherming voor u
en uw wagen

Een goede keuze begint voor
BNP Paribas Fortis bij heldere,
duidelijke informatie:
|| surf

naar
www.bnpparibasfortis.be;
|| een complete toelichting
inclusief voorbeelden op maat
en vrijblijvende offertes worden
u graag bezorgd door de
specialisten in het kantoor van
BNP Paribas Fortis van uw keuze;
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|| bel ons op tel. 02 762 60 00
voor verkennende simulaties
(maandag tot vrijdag van 7 tot
22 uur en zaterdag van 9 tot
17 uur).

Uw B.A. Auto onderschrijven
Een optie toevoegen aan uw
bestaande verzekeringen. Uw BNP
Paribas Fortis-kantoor in uw buurt
helpt u graag.
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BNP Paribas Fortis is er voor u.
Kom langs in het kantoor

(op afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)

Bel ons op tel. 02 762 60 00
Telefoon

(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)

Surf naar www.bnpparibasfortis.be
Internet

GSM

(alle dagen, 24 u. op 24)

Surf mobiel naar
bnpparibasfortis.be/easybanking
(alle dagen, 24 u. op 24)

De Autoverzekering is een product van AG Insurance nv., E. Jacqmainlaan 53,
B-1000 Brussel, tel. +32(0)2 664 81 11 – Fax +32(0)2 664 81 50;
w ww.aginsurance.be, BTW BE 0404.494.849. Onderneming toegelaten onder
het codenummer 0079 om alle takken ‘Niet-Leven’ (takken 1 tot 18) te
beoefenen (KB 4/7/79 – BS 14/7/79, KB 29/12/86 – BS 14/1/87, KB 7/12/88 –
BS 20/12/88, Beslissing FSMA 31/5/05, BS 14/6/05).
De Autoverzekering wordt aangeboden door BNP Paribas Fortis NV,
Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, ingeschreven en handelend als verbonden verzekeringsagent onder het FSMA-nr.
25.879 A voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis is de commerciële benaming
van BNP Paribas Fortis NV. Dit document bevat
Deze brochure werd gedrukt
algemene informatie over de Autoverzekering.
op 100% gerecycleerd
De juiste omvang van de waarborgen vindt u in
papier met het
de Algemene Voorwaarden.
Europees Ecolabel
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