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Deze infofiche geeft u
een overzicht van de
waarborgen en de
belangrijkste risico’s
die niet verzekerd zijn.
Raadpleeg onze
algemene voorwaarden
voor een volledig
overzicht. U vindt ze op
www.allianz.be

Verzekerde personen

Verzekerd voertuig

•	De eigenaar
•	De houder
•	De bestuurder
•	De passagiers van het verzekerde voertuig

De motorfiets vermeld in uw contract.

Basiswaarborgen
Burgerlijke aansprakelijkheid
Deze verzekering vergoedt de materiële en/of
lichamelijke schade veroorzaakt aan derden, waarvoor u
aansprakelijk bent.

Aandachtspunten

•	De verplichte BA-verzekering vergoedt enkel
schade aan anderen, niet de schade aan je
eigen motorfiets. Kies hiervoor een optionele
omniumformule.
•	Passagiers van de motorfiets worden vergoed als
zwakke weggebruikers, maar de bestuurder niet.
Kies hiervoor de optie Verzekering van de
Bestuurder en Passagier.

Optionele waarborgen
Mini-Omnium (Bradinaglas)
•	Brand
• Diefstal
• Natuurkrachten
• Glasbreuk
• Schade door botsing met dieren.

S chade aan je motorfiets en vandalisme zijn enkel
verzekerd in een volledige omnium.

•	
Omnium Full Replacement
(voor nieuwe motorfietsen)
Bij totaal verlies of totale diefstal garanderen wij u
een identieke nieuwe motorfiets (inclusief opties)
gedurende de eerste 6, 12, 18 of 24 maanden
(formule te kiezen) na de eerste inverkeerstelling.
• Omnium (voor tweedehandsmotorfietsen Premium
Selection van max. 4 jaar oud)
Bij totaal verlies of diefstal wordt u vergoed in
werkelijke waarde.

Wenst u geen nieuwe motorfiets uit het officiële
BMW Motorrad dealernetwerk? Dan vergoeden
wij op basis van de werkelijke waarde.
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Vrije keuze van een
advocaat en/of expert.

Voordelen van alle Omnium-formules
•	Dringende en noodzakelijke herstellingen zonder
voorafgaande expertise: verzekerd tot € 495,79
(zonder btw).
•	De vergoeding kan niet kleiner zijn dan de werkelijke
waarde.
• Standaard meeverzekerd: schade aan motorkledij en
helm tot 2.000 euro (excl.btw) bij een verzekerd
schadegeval (mini-)Omnium op basis van de
factuurwaarde.

•	Diefstal is niet verzekerd als er onvoldoende
voorzorgsmaatregelen zijn genomen
•	Schade aan banden is niet verzekerd, tenzij
deze ontstaat door een ander verzekerd
schadegeval of vandalisme.
•	Schade aan onderdelen van het voertuig door
slijtage, slecht onderhoud, of een
constructiefout is niet verzekerd.
•	Schade door het transport van dieren of
voorwerpen is niet verzekerd.
•	Schade aan de wagen door terrorisme is niet
verzekerd.
•	Voor de vergoeding van de motorkledij en
helm geldt dezelfde afschrijving als voor de
motorfiets, vanaf de factuurdatum van de
kledij en helm. Na deze afschrijvingsperiode
vergoeden we in werkelijke waarde.

Rechtsbijstand
Basisformule
•	Strafrechtelijke verdediging: € 12.395
•	Burgerlijk verhaal: € 12.395
•	Geschillen met de verzekeringsmaatschappij:
€ 12.395
•	Insolventie van derden: € 6.197

 oor de tussenkomst “Insolventie van derden” in
V
de basisformule geldt een vrijstelling van € 250.

Verzekering van de Bestuurder en Passagier
Sluit hiervoor de verzekering Traffic Plan (formule F) af.
Deze verzekert het gezin als inzittende (met inbegrip van
de bestuurder) van iedere auto, voetganger, fietser,
bromfietser, passagier van gemeenschappelijke of
openbare vervoermiddelen of van taxi, evenals bestuurder
of passagier van motorfietsen.
•	Overlijden: max. € 12.500
•	Blijvende invaliditeit: max. € 12.500
•	Hospitalisatiekosten: € 12,50 /dag (max. 365 dagen)
•	Medische kosten: max. € 2.479

Vergoeding op forfaitaire basis.

Niet verzekerd:
•	erelonen en kosten als het bedrag van het
geschil lager is dan € 125
•	geschillen lager dan € 1.250 die voorgelegd
moeten worden aan het Hof van Cassatie.

Vrijstellingen
Bij materiële schade of vandalisme wordt volgende
vrijstelling toegepast als u uw wagen laat herstellen
binnen het BMW Motorrad dealernetwerk:
• € 500 voor motorfietsen met een cataloguswaarde
kleiner of gelijk aan € 10.000 (excl. btw)
• € 750 voor motorfietsen met een cataloguswaarde
hoger dan € 10.000 (excl.btw).

 ls u de motorfiets niet laat herstellen of
A
vervangen binnen het BMW Motorrad
dealernetwerk wordt de vrijstelling verhoogd met
5%.

Bij diefstal wordt 250 euro vrijstelling toegepast als u
kiest voor een vervanging binnen het BMW Motorrad
dealernetwerk.
Deze vrijstelling valt weg als uw motorfiets uitgerust is
met een track & tracesysteem.

Als u niet kiest voor een vervanging binnen
het BMW Motorrad dealernetwerk wordt de
vrijstelling verhoogd met 5%.

Bij schade aan de motorkledij en helm geldt een
vrijstelling van € 100.

Kortingen
• Elektrische motorfietsen: -5% korting.
• Bijkomend gebruik (als de hoofdzakelijke bestuurder bewijst dat hij ook hoofdzakelijke bestuurder is
van een wagen):
• 65% korting voor motorfietsen tussen 200 en 400 cc
• 75% korting voor motorfietsen vanaf 400 cc
Deze korting houdt rekening met het seizoensgebonden karakter van het risico, dus schorsing tijdens de
wintermaanden wordt niet toegestaan.
• Leeftijd & rijervaring: 10% korting indien geen bijkomend gebruik vanaf 30 jaar + 5 jaar schadevrij
(op basis van een schadeattest voor de voorgaande motorfiets).

Beschrijving van de belangrijkste uitsluitingen
•	De bestuurder is in staat van dronkenschap.
•	Bij deelname aan wedstrijden, weddenschappen, uitdagingen of races.
•	Als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft.
•	Als het voertuig geen geldig keuringsbewijs heeft, behalve als het schadegeval zich voordoet tijdens het
normale traject naar het keuringsstation.

Fiscaliteit van het product
De autoverzekering is onderworpen aan verzekeringstaksen en bijdragen van:
•	27,10 % op de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid
•	26,75 % op de optionele Omnium-waarborgen
•	16,75 % op de optionele waarborgen Bestuurdersverzekering en Rechtsbijstand

Blijf op de hoogte
Wij wijzen u erop dat elke beslissing tot onderschrijving van het in deze informatiefiche vermelde product moet
worden genomen op basis van een volledige analyse van alle relevante documenten die (pre)contractuele informatie
bevatten. Wij raden u aan om voor het afsluiten van de overeenkomst kennis te nemen van de algemene voorwaarden
Motorrijtuigen, Rechtsbijstand en Traffic Plan, die u rechtstreeks op onze website Allianz.be vindt:
https://www.allianz.be/nl/algemene-voorwaarden
Deze informatiefiche is, overeenkomstig de wetgeving ter zake, niet voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.
Wenst u een klacht in te dienen betreffende het contract?
Het Belgische recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Onverminderd de mogelijkheid om gerechtelij
ke stappen te ondernemen, kunt u ook elke klacht met betrekking tot uw contract richten aan:
• Allianz Benelux nv via e-mail aan complaintscustomer@allianz.be of per fax op het nummer 02 214 61 71 of per brief
aan Allianz Benelux nv, 10RSGJ, Lakensestraat 35 te 1000 Brussel.
• de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, fax: 02 547 59 75, info@ombudsman.as

