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Verzekering Bestuurder – Private Lease

Disclaimer: Dit document geeft u een zeer algemeen beeld van een verzekeringsproduct. De informatie in deze fiche is niet afgestemd op uw individuele behoeften.
Alleen de volledige polis geeft u een accuraat beeld van uw en onze rechten en plichten. Informeer u daarom bij uw bemiddelaar en raadpleeg de Algemene
Voorwaarden Mobility Safe 1 – Private Lease op http://docs.axus.be/SafeLease.

Wat is dit voor type verzekering?
Deze verzekering is een persoonsverzekering die de lichamelijke schade of de schade door overlijden van de bestuurder
van een voertuig na een verkeersongeval verzekert. Hieronder beschrijven wij de formule Bestuurder Select.

Wat is niet verzekerd?

Wat is verzekerd?

Opzettelijke schade veroorzaakt door een
verzekerde.

Welke personen verzekeren wij?
Elke bestuurder die het verzekerde voertuig bestuurt
op het moment dat het verkeersongeval gebeurt. De
bestuurder heeft een geldig rijbewijs (geen voorlopig
rijbewijs), heeft toestemming van de eigenaar om het
voertuig te besturen en woont en is ingeschreven in
België.

Schade ontstaan terwijl u actief meedoet aan oorlog
of gelijkaardige feiten en arbeidsconflicten.
Schade veroorzaakt door een bestuurder zonder
geldig rijbewijs, met een voorlopig rijbewijs of met
een rijverbod.

In welke voertuigen bent u als bestuurder
verzekerd?
In het omschreven voertuig dat in de Bijzondere
Voorwaarden staat en in het tijdelijk
vervangingsvoertuig.
Wij verzekeren lichamelijke schade of schade door
overlijden van de bestuurder van het verzekerde
voertuig door:
een verkeersongeval, carjacking, het in- of uitstappen,
het in- of uitladen van bagage, het onderweg
herstellen van het verzekerde voertuig, het branden
van het verzekerde voertuig, het plaatsen van een
gevarendriehoek, het helpen van slachtoffers van een
verkeersongeval, het helpen van iemand met pech,
het tanken van brandstof in het verzekerde voertuig.
Voor welke schade betalen wij in Bestuurder
Select als u gekwetst raakt?
Blijvende persoonlijke ongeschiktheid, overlijden,
medische kosten en aangepast vervoer en kosten
voor begrafenis of crematie.
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Schade veroorzaakt door een bestuurder die
alcohol, medicijnen of drugs heeft gebruikt en
daardoor een verkeersongeval veroorzaakt heeft.
Schade veroorzaakt door deelname aan snelheids-,
regelmatigheids- of behendigheidsritten of dergelijke
wedstrijden.

Zijn er beperkingen in dekking?
!

Voor blijvende persoonlijke ongeschiktheid betalen
wij standaard tot 75.000 EUR.

!

Medische kosten en aangepast vervoer betalen wij
standaard tot 4.000 EUR.

!

Kosten door overlijden door verkeersongeval betalen
wij standaard tot 12.500 EUR.

!

Begrafeniskosten betalen wij standaard tot
3.500 EUR.
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Waar ben ik verzekerd?
Deze verzekering geldt in de landen die door de wet voor de verzekering BA Motorrijtuigen zijn opgelegd.
Deze verzekering geldt ook in Bosnië-Herzegovina, FYROM, Montenegro en Servië.

Wat zijn mijn verplichtingen?
•

Bij het nemen van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van
het risico nauwkeurig mee te delen.

•

U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico met zich
meebrengt nauwkeurig mee te delen.

•

Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken.

•

Bij een schadegeval moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het
schadegeval bezorgen.

•

U laat u onderzoeken en behandelen door een dokter. En u geeft ons zijn verklaring waarin staat welke kwetsuren
u hebt en wanneer u waarschijnlijk bent genezen.

•

Bij een schadegeval moet u elke aansprakelijkheidserkenning, betaling of belofte van betaling weigeren.
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Wanneer en hoe moet ik betalen?
U betaalt maandelijks de brutopremie voor deze verzekering. De brutopremie bestaat uit de nettopremie verhoogd met
de verschuldigde taksen en bijdragen. De brutopremie is inbegrepen in de maandelijkse huur die u aan Axus betaalt. De
huur is verschuldigd vanaf de leveringsdatum van het leasevoertuig.

Wanneer start en eindigt dekking?
De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de Huurovereenkomst met Axus. De verzekering duurt tot het einde
van de Huurovereenkomst.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
Axus staat conform de Huurovereenkomst in voor de verzekering van de leasewagen. U kunt bijgevolg de verzekering
Bestuurder – Private Lease voor het leasevoertuig niet zelf opzeggen.
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