KBC-Polis
voor Uw Voertuig
Personenauto

Een ongeval, het is soms snel gebeurd. Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig gaat u goed
verzekerd op weg met uw wagen.

Doelgroep

Ook dit moet u zeker weten!

Iedere eigenaar van een personenauto.

• Hebt u een personenauto? In België is het wettelijk verplicht
een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid te

Welke verzekeringen kunt u sluiten?

sluiten. Wilt u goed verzekerd de weg op, dan kunt u nog
aanvullende verzekeringen sluiten.
• Zorg ervoor dat u correct verzekerd bent en vermeld alle

• De Verplichte Aansprakelijkheidsverzekering
• De verzekering Rechtsbijstand
• De Omniumverzekering Alle Risico’s

bestuurders van uw voertuig in uw polis. Ook de jongeren!
• Neem uw zoon of dochter op als startende bestuurder in
uw polis. En geniet mooie voordelen met KBC-Start2Drive.

• De Gedeeltelijke Omniumverzekering
• De KBC-VAB Bijstand
• De Ongevallenverzekering Bestuurder

Uw aanhangwagen goed verzekerd
KBC-Polis voor Uw Voertuig - Aanhangwagen

Jongeren goed verzekerd
• KBC-Start2Drive
• KBC-MyFirstCar

Deze fiche is louter informatief. Zij kan de bepalingen van een verzekeringscontract, zoals deze zijn vervat in de algemene en bijzondere voorwaarden,
niet aanvullen, tegenspreken of wijzigen.
KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België. BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC-groep
Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. 11-2015

KBC-Polis voor Uw Voertuig – Personenauto

De Verplichte Aansprakelijkheidsverzekering
U gaat de weg op met uw auto. U veroorzaakt een ongeval en de tegenpartij heeft schade.
Met de wettelijke verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid bent u daarvoor
verzekerd. De verplichte aansprakelijkheidsverzekering vergoedt immers de schade die u met
uw voertuig aan derden veroorzaakt.

Doelgroep

Wat is niet verzekerd?

Iedere eigenaar van een personenauto die op de openbare

Enkele belangrijke uitsluitingen zijn:

weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het

• de schade aan uw eigen auto;

publiek.

• de lichamelijke letsels die de bestuurder oploopt bij een
verkeersongeval;

Wat is verzekerd?
• De schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen,
zowel de materiële schade (blikschade, schade aan

• de schade veroorzaakt door deel te nemen aan wedstrijden;
• de schade die u met opzet veroorzaakt.

Ook dit moet u zeker weten!

gebouwen, enz.) als de lichamelijke schade (doden of
gewonden).
• De letsels die een voetganger, fietser of passagier oploopt
bij een verkeersongeval waarin uw voertuig betrokken is.
Ook als u niet aansprakelijk bent, kunt u een beroep doen
op deze verzekering.

• Hebt u een auto? In België is het wettelijk verplicht een
verzekering te sluiten die uw aansprakelijkheid dekt.
• De verzekering is geldig in België en in de landen die niet
doorstreept zijn op de groene kaart.
• U bent gratis verzekerd voor schade door een gekoppelde
caravan of aanhangwagen tot 750 kg MTM (maximale
toegelaten massa).
• Het aantal jaren dat u geen schade hebt gehad, kan invloed
hebben op de hoogte van uw premie.
• De verplichte aansprakelijkheidsverzekering kan worden
uitgebreid met een aantal bijkomende verzekeringen.
• Dit is een aansprakelijkheidsverzekering.

Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
De verzekeringen in deze polis gelden voor een jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk drie maanden voor de hoofdvervaldag.
Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet tot overeenstemming komt, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement,
Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Komt u niet tot een passende
oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel,
info@ombudsman.as, www. ombudsman.as. U behoudt evenwel altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
Voor een offerte van de KBC-Polis voor Uw Voertuig – Personenauto kunt u terecht bij uw KBC- verzekeringstussenpersoon.
Deze fiche is louter informatief. Zij kan de bepalingen van een verzekeringscontract, zoals deze zijn vervat in de algemene en bijzondere voorwaarden,
niet aanvullen, tegenspreken of wijzigen.
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De verzekering Rechtsbijstand
De kans bestaat dat er na een ongeval een discussie ontstaat over wie aansprakelijk is. Stel dat
u schade oploopt en de aansprakelijke wil of kan niet vergoeden. Of u hebt een geschil met
de hersteller van uw auto. Er zijn heel wat situaties waarbij juridische hulp en bijstand geen
overbodige luxe zijn, zeker als het tot een dure gerechtelijke procedure komt. De verzekering
Rechtsbijstand is aangewezen als aanvulling van de Verplichte Aansprakelijkheidsverzekering.

Doelgroep

Wat is niet verzekerd?

Iedere eigenaar van een personenauto. De verzekering

De voornaamste uitsluitingen:

Rechtsbijstand mag zeker niet ontbreken in uw KBC-Polis voor

• We betalen geen boetes en minnelijke schikkingen.

Uw Voertuig.

• We zijn geen rechtsbijstand verschuldigd voor geschillen die
verband houden met:

Wat is verzekerd?

–– bezoldigd personen- en goederenvervoer
–– deelname aan snelheids- en regelmatigheidsritten
–– het huren of verhuren van het verzekerde voertuig

Deze verzekering biedt u:
• bijstand bij het terugvorderen van uw schade van de

• Voor opzettelijke misdrijven kunt u geen beroep doen op
uw rechtsbijstandsverzekering.

tegenpartij.
• juridische hulp bij contractuele geschillen in verband met
uw voertuig, bijvoorbeeld bij de aankoop van uw auto,

Ook dit moet u zeker weten!

de herstelling van uw auto, enz.
• juridische hulp bij administratieve geschillen met de overheid,

• We vorderen niet alleen de schade aan uw voertuig terug.

zoals de inschrijving van uw voertuig, de intrekking van uw

Bent u gewond? Dan vorderen we van de aansprakelijke

rijbewijs, de verkeersbelasting of de technische keuring.

tegenpartij ook een vergoeding voor uw verwondingen.

• juridische bijstand, nl. strafrechtelijke verdediging in geval
van een verkeersmisdrijf. Bijvoorbeeld wanneer u een
dagvaarding ontvangt voor overdreven snelheid, door het
rode licht rijden, alcoholintoxicatie, enz.
• in bepaalde gevallen vergoeding van uw schade aIs de
tegenpartij niet in staat is om te vergoeden (insolventie van
derden). Deze vergoeding bedraagt maximaal 12 500 euro

• U kunt zelf uw advocaat kiezen bij een gerechtelijke
procedure.
• Aan een procedure zijn hoge kosten verbonden: de
advocaat, de deskundige, de gerechtsdeurwaarder, de
gerechtskosten, enz. Die kosten zijn tot 100 000 euro
verzekerd.
• Dit is een rechtsbijstandverzekering.

per geval en voor alle verzekerden samen. Volstaat dit
bedrag niet dan hebt u recht op een bijkomende bedrag van
12 500 euro voor de vergoeding van schade die voortvloeit
uit lichamelijke letsels.

Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
De verzekeringen in deze polis gelden voor een jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk drie maanden voor de hoofdvervaldag.
Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet tot overeenstemming komt, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement,
Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Komt u niet tot een passende
oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel,
info@ombudsman.as, www. ombudsman.as. U behoudt evenwel altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
Voor een offerte van de KBC-Polis voor Uw Voertuig – Personenauto kunt u terecht bij uw KBC- verzekeringstussenpersoon.
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De Omniumverzekering Alle Risico’s
Een auto is een hele investering. En dan wilt u natuurlijk ook goed beschermd zijn bij schade of
diefstal. Wilt u niet wakker liggen van de financiële gevolgen van een schadegeval? Kies dan
voor een volledige omniumverzekering.

Doelgroep

andere voor het publiek toegankelijke plaats terwijl het
voertuig niet slotvast is;

Iedere eigenaar van een personenauto die ook de schade aan
zijn voertuig wil verzekeren. Voor nieuwe auto’s en recente
tweedehandswagens.

• schade die het gevolg is van sleet of van een klaarblijkelijk
gebrek aan onderhoud;
• de schade die u opzettelijk veroorzaakt;
• uw verwondingen als bestuurder van uw voertuig.

Wat is verzekerd?

Ook dit moet u zeker weten!

De KBC-Omniumverzekering heeft standaard een uitgebreide
verzekering. We verzekeren elk schadegeval, tenzij dat op de

Met de omniumverzekering van KBC geniet u

beperkte lijst van niet-verzekerde gevallen staat. Zijn bijvoor-

de volgende extra’s:

beeld verzekerd:

• 30 maanden aankoopprijsgarantie: bij totaal verlies of

• schade als gevolg van aanrijding, brand, glasbreuk, diefstal,

diefstal van uw voertuig betalen we de volledige aankoop-

vandalisme, natuurgeweld of botsing met loslopende dieren

prijs terug. En dat maar liefst tot 30 maanden na de

of vogels.

aankoop. Ook voor tweedehandswagens die bij aankoop

• kosten voor de vervanging van sloten na diefstal van uw
sleutels.
• kosten voor medische verzorging als u gewond raakt bij een

niet ouder zijn dan 36 maanden.
• Volledige bijstand inbegrepen: bijstand bij een probleem- of
noodsituatie tijdens een verplaatsing of op reis. Inclusief

car- of homejacking. Wij vergoeden tot een bedrag van 2 500

VAB-lidmaatschap en een vervangwagen in België na een

euro per persoon. Uw eigen aandeel hierin bedraagt 100 euro.

ongeval, diefstal of panne. Als u dat wenst, kunt u deze

• terugbetaling van de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) bij
totaal verlies tot een bedrag van 1 500 euro. U hebt de

omniumverzekering zonder personenbijstand sluiten.
• Een franchise in eigen schade die bij uw budget past:

keuze om het bedrag boven 1 500 euro bijkomend te

250 euro, 500 euro, 750 euro, 1 000 euro of 1 250 euro.

verzekeren.

U kunt ook kiezen voor een nul franchise bij diefstal.
Er geldt geen franchise bij brand met inbegrip van

Wat is niet verzekerd?

smeltschade door kortsluiting, ontploffing en bluswerkzaamheden, natuurgeweld, marterschade, het vallen van
luchtvaartuigen of delen ervan en botsing met vogels en

Enkele belangrijke uitsluitingen:
• de schade die u veroorzaakt in een staat van alcohol

loslopende dieren.
• Bij het breken van ruiten of van het doorzichtige deel van

intoxicatie van meer dan 1,5 promille, in een staat van

het dak wordt een franchise van 250 euro toegepast.

dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het

De franchise vervalt als de herstelling wordt uitgevoerd door

gevolg is van het gebruik van andere producten dan

een hersteller die wij daarvoor hebben erkend. U kunt zijn

alcoholische dranken;
• als u het verzekerde voertuig bestuurt zonder te voldoen

gegevens altijd en op eenvoudig verzoek krijgen.
• Formule 10% extra (optioneel): bij totaal verlies of diefstal

aan de voorwaarden die de Belgische wetten en reglementen

verhogen we de schadevergoeding met 10%. Zonder enige

ter zake voorschrijven;

verdere formaliteit. Na vijf jaar ontvangt u nog altijd 77%

• als u diefstal vergemakkelijkt door het verzekerde voertuig
onbeheerd achter te laten op de openbare weg of een

van de prijs die u betaalde.
• Dit is een volledige omniumverzekering.

Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
De verzekeringen in deze polis gelden voor een jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk drie maanden voor de hoofdvervaldag.
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info@ombudsman.as, www. ombudsman.as. U behoudt evenwel altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
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Deze fiche is louter informatief. Zij kan de bepalingen van een verzekeringscontract, zoals deze zijn vervat in de algemene en bijzondere voorwaarden,
niet aanvullen, tegenspreken of wijzigen.
KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België. BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC-groep
Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. 11-2015

KBC-Polis voor Uw Voertuig – Personenauto

De Gedeeltelijke Omniumverzekering
Wilt u meer zekerheid voor een oudere auto? Ook dan laten we u niet in de kou staan. De KBCGedeeltelijke Omniumverzekering verzekert uw auto tegen schade door brand, storm of botsing
met een dier of glasbreuk. Ook als uw auto wordt gestolen.

Doelgroep

Wat is niet verzekerd?

Iedere eigenaar van een personenwagen. Deze verzekering is

Er zijn een aantal situaties die niet onder de dekking van de

de perfecte opvolger van de KBC- Omniumverzekering Alle

KBC-Gedeeltelijke Omniumverzekering vallen. De belangrijkste

Risico’s.

zijn:
• schade aan uw eigen voertuig door een verkeersongeval;

Wat is verzekerd?

• als u diefstal vergemakkelijkt door het verzekerde voertuig
onbeheerd achter te laten op de openbare weg of een
andere voor het publiek toegankelijke plaats terwijl het

Met de KBC-Gedeeltelijke Omniumverzekering bent u
verzekerd tegen:
• schade ontstaan door brand, ontploffing of blussingswerken.
Ook smeltschade als gevolg van kortsluiting valt daaronder;
• schade door natuurgeweld, zoals storm, blikseminslag,

voertuig niet slotvast is;
• schade die het gevolg is van sleet of van een klaarblijkelijk
gebrek aan onderhoud;
• de schade die u opzettelijk veroorzaakt;
• uw verwondingen als bestuurder van uw voertuig.

hagel, overstroming, enz.
• schade door aanrijding met wild of loslopende dieren.
Ook marterschade is verzekerd;

Ook dit moet u zeker weten!

• het breken of barsten van een autoruit. Ook van het
doorzichtige deel van het dak;
• inbraak, diefstal en poging tot diefstal. Ook misbruik van
vertrouwen is verzekerd;

• Hebt u een nieuwe wagen of een recente tweedehandsauto?
Kies dan voor de KBC-Omniumverzekering Alle Risico’s en
geniet 30 maanden aankoopprijsgarantie.

• het vallen van luchtvaartuigen of delen ervan.

• Zorg dat u als bestuurder ook goed beschermd en verzekerd

Bovendien betalen wij, zelfs als er geen schade is aan het

• Met de KBC-VAB Bijstandsverzekering blijft u mobiel bij pech,

in de auto stapt dankzij de Ongevallenverzekering Bestuurder.
verzekerde voertuig:
• de kosten voor medische verzorging als u gewond raakt bij

ongeval of diefstal en geniet u een uitgebreide reisbijstand.
• Dit is een gedeeltelijke omniumverzekering.

een car- of homejacking. Wij vergoeden tot een bedrag van
2 500 euro per persoon. Uw eigen aandeel hierin bedraagt
100 euro.
• de kosten voor de vervanging van sloten na diefstal van uw
sleutels.

Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
De verzekeringen in deze polis gelden voor een jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk drie maanden voor de hoofdvervaldag.
Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet tot overeenstemming komt, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement,
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KBC-VAB Bijstand
U staat stil met autopech. Of door een ongeval. In binnen- of buitenland. U gaat op reis, alleen
of met het gezin. Pech kan u overal overkomen. Met de KBC-VAB Bijstandsverzekering hoeft u
zich geen zorgen te maken als er zich een onvoorziene situatie voordoet.

Doelgroep

inbegrepen;
• schade die u opzettelijk veroorzaakt;

Iedereen die alleen of met het gezin verplaatsingen doet of
een reis onderneemt. Met of zonder het verzekerde voertuig.

• KBC betaalt geen herstellingen, alleen de takelkosten, de
kosten voor het opsturen van wisselstukken, enz.

Ook voor zakenreizen.

Wat is verzekerd?

Ook dit moet u zeker weten!
• U kunt kiezen tussen drie mogelijke formules:

De KBC-VAB Bijstandsverzekering biedt zowel personen- als
voertuigbijstand. De verzekerde dekkingen zijn afhankelijk van

Formule 1

Formule 2

Formule 3

de gekozen formule . U vindt de drie mogelijkheden in de

Bijstand Personen

✓

✓

✓

rubriek. Ook dit moet u zeker weten.

Bijstand Voertuig

✓

✓

✓

✓

✓

VAB-lidmaatschap

Personenbijstand

Vervangwagen in België

✓

Het gedeelte personenbijstand dekt hoofdzakelijk gezondheids
perikelen op reis voor de inwonende gezinsleden: ziekte,
ongeval, enz. En de ongemakken die daarmee gepaard gaan,
zoals een ziekenhuisopname, repatriëring, gedwongen
verlengd verblijf, overkomst van familieleden, enz.

• U geniet snelle en professionele hulp, 24 uur per dag en het
hele jaar rond.
• Wanneer u voor langere tijd naar het buitenland reist, geldt
de bijstand personen en voertuig gedurende de eerste vier
maanden van uw verblijf daar.

Voertuigbijstand
• Het gedeelte voertuigbijstand dekt bijstand bij ongevallen,
diefstal en defecten, zoals pechverhelping, slepen of zelfs
een vervangwagen.
• VAB-lidmaatschap: pechverhelping bij u thuis of tijdens
een verplaatsing in België. Tevens geniet u allerlei lidmaatschapsvoordelen (gratis abonnement op het maandelijkse
VAB-Magazine, goed- koper tanken met de gratis
VAB-Tankkaart, kortingen en voordelen bij de vrijetijdspartners, enz.).

• De bijstand personen geldt wereldwijd ongeacht het
vervoermiddel (vliegtuig, trein, bus, uw eigen auto, …) voor
u en iedereen van uw gezin.
• Als u dat wenst kunt u deze bijstandsverzekering zonder
personenbijstand sluiten.
• De bijstand voertuig geldt in geografisch Europa en in de
landen vermeld op de groene kaart die niet doorstreept zijn.
• Wist u dat jaarlijks een op tien wagens jonger dan vier jaar
pech heeft? Heel vaak een lekke band. En toch heeft 40%
van de nieuwe wagens geen reserveband.
• Ongeval? Pech onderweg? Diefstal van uw wagen? Dankzij

Wat is niet verzekerd?

onze app voor de smartphone kunnen we u nog sneller
helpen.
• Dit is een bijstandsverzekering voor personen en voertuig.

Enkele belangrijke uitsluitingen:
• verwikkelingen of verergeringen van een bestaande ziekte
als u de voorgeschreven behandeling niet hebt gevolgd;
• betaalde of winstgevende sportbeoefening, trainingen

Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
De verzekeringen in deze polis gelden voor een jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk drie maanden voor de hoofdvervaldag.
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Ongevallenverzekering Bestuurder
Een ongeval onderweg, het is soms snel gebeurd. Uw wagen is goed verzekerd. Maar wat
met uzelf? Wist u dat u als bestuurder niet verzekerd bent voor uw lichamelijke letsels bij een
ongeval waaraan u schuld hebt? De kosten die daaruit volgen, kunnen nochtans hoog oplopen.
Ook als u geen schuld hebt en de tegenpartij zijn aansprakelijkheid betwist, bent u via deze
dekking verzekerd.

Doelgroep

Wat is niet verzekerd?

Deze verzekering dekt de verkeersongevallen die u kunnen

De verzekering heeft enkele belangrijke uitsluitingen. Dit zijn

overkomen als bestuurder van uw wagen. Of als bestuurder

de voornaamste:

van een gelijkaardig voertuig van een derde dat u gebruikt

• ongevallen die gebeuren tijdens uw beroepsleven;

gedurende maximaal 30 dagen (vervangwagen, huurauto,

• ongevallen die opzettelijk of door een zware fout worden

enz.).

veroorzaakt;
• deelname aan en oefening voor snelheids-, regelmatigheids-

U kunt deze verzekering uitbreiden zodat ook andere
verkeersongevallen gedekt zijn. U bent dan ook verzekerd als:

of behendigheidswedstrijden;
• ongevallen veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie

• voetganger en fietser;

van meer dan 1,5 promille, in een staat van dronkenschap of

• passagier van een motorrijtuig;

in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het

• gebruiker van openbaar of bezoldigd personenvervoer.

gebruik van andere producten dan alcoholische dranken.

Wat is verzekerd?

Ook dit moet u zeker weten!

We vergoeden de kosten voor de medische verzorging ten

• U kunt kiezen tussen vijf verschillende reeksen dekkingen en

gevolge van het ongeval. Maar we vergoeden ook andere

bedragen. Uw KBC-verzekeringstussenpersoon vertelt u er

uitgaven ten gevolge van het ongeval:
• de aanverwante kosten, zoals kosten voor aangepast vervoer
als u verzorgd moet worden in het ziekenhuis, opsporings- en
reddingskosten als u verdwaald of vermist bent, enz.;

graag meer over.
• De vergoedingen zijn onafhankelijk van elke discussie over
de aansprakelijkheid.
• Wilt u de klok rond bescherming bij een ongeval in uw

• een ruime vergoeding van uw blijvende letsels;

privéleven, zowel thuis als op vakantie, in het verkeer, bij het

• een extra vergoeding bij ernstige blijvende letsels (om

sporten of klussen, dan hebben we een andere oplossing,

verbouwingen aan uw huis of wagen te financieren, of hulp
te bekostigen );

vraag ernaar bij uw KBC-verzekeringstussenpersoon.
• Dit is een ongevallenverzekering.

• financiële steun voor uw nabestaanden als u overlijdt.
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KBC-Polis voor Uw Voertuig – Personenauto

Aanhangwagen
U rijdt met uw aanhangwagen naar het containerpark, u helpt een vriend verhuizen, u vertrekt
op vakantie met de caravan … Voor uw auto hebt u minstens een verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Maar hoe is uw aanhangwagen verzekerd?

Doelgroep

Omniumverzekering (alleen in combinatie met
trekkend voertuig)

U hebt een aanhangwagen? Een aanhangwagen met een

• schade door een ongeval, brand, diefstal, enz. aan uw

MTM (maximale toegelaten massa) > 500 kg valt onder de

aanhangwagen;

verzekeringsplicht en moet dus verzekerd zijn.

• sleep- en repatriëringskosten tot 750 euro.

Welke verzekeringen kunt u sluiten?

Wat is niet verzekerd?

Verplichte Aansprakelijkheidsverzekering (BA)

Enkele belangrijke uitsluitingen:

• schade die u met uw aanhangwagen veroorzaakt aan

• schade aan uw lading;

anderen zolang die aan de auto gekoppeld is;

• schade die ontstaat terwijl u uw aanhangwagen verhuurt.

• schade veroorzaakt in losgekoppelde toestand.

Goed verzekerd op weg

Verzekering Rechtsbijstand
• bijstand bij het terugvorderen van uw schade van de
tegenpartij;

In de onderstaande tabel ziet u onmiddellijk wat wel en niet

• strafrechtelijke verdediging in geval van een verkeersmisdrijf.

MTM

Verplichte aansprakelijkheid &

Omnium-

Rechtsbijstand

verzekering

Gekoppeld

0 – 500
501 – 750
751 – 3 500

verzekerd is.

Niet-gekoppeld

Bijstand
Gekoppeld

Aanhangwagen

met omnium-

zonder omnium-

verzekering

verzekering

Automatisch,

Slepen en

Repatriëring als

gratis2

repatriëren tot

trekkend voertuig

750 euro

vanuit bijstand

Automatisch,

Gezinspolis of

gratis

Bedrijfspolis

Automatisch,

Moet opgenomen

gratis

zijn in de

gerepatrieerd

Opnemen,

autopolis

wordt

bijpremie
1 Alleen mogelijk als het trekkende voertuig ook omnium verzekerd is
2 Op voorwaarde dat het trekkende voertuig een bijstandsverzekering heeft

Niet mogelijk

Niet-gekoppeld
Aanhangwagen

Optioneel1

Ook dit moet u zeker weten!
• In losgekoppelde toestand zijn aanhangwagens met een
MTM ≤ 500 kg verzekerd in uw gezins- of bedrijfspolis.
• Aanhangwagens met een MTM > 500 kg moeten in de
polis van het trekkende voertuig worden opgenomen.
• Aanhangwagens met een MTM > 750 kg moeten een eigen
nummerplaat hebben.
• Een overzicht:
MTM

Inschrijving verplicht

Verzekering verplicht

0 – 500

Nee

Nee

501 – 750

Nee

Ja

Ja

Ja

751 – 3 500

• Bij KBC Verzekeringen is het trekken van een aanhangwagen
tot 750 kg gratis verzekerd in de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van het trekkende voertuig.
• De grens van 750 kg omvat zowel het gewicht van de lege
aanhangwagen als de lading.
• Als voor het trekkende voertuig een bijstandsverzekering is
gesloten, geldt die ook
–– bij pech of ongeval voor de gekoppelde aanhangwagen
of caravan;
–– voor de repatriëring van de losgekoppelde aanhangwagen
of caravan vanuit het buitenland bij repatriëring of diefstal
van het trekkende voertuig.
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KBC-Start2Drive
Uw zoon of dochter leert met de auto rijden. Een spannende periode. Ook al rijden veel jongeren
veilig, toch kan een ongeval altijd gebeuren. Dan is het een hele geruststelling om te weten
dat ze goed verzekerd zijn, op alle vlakken. Met KBC-Start2Drive geniet u bovendien een aantal
voordelen. Uw KBC-verzekeringstussenpersoon vertelt u er graag meer over.

Doelgroep

• Geen extra franchise voor de jonge bestuurder.
Een jonge bestuurder heeft normaal bij een ongeval met

Ouders met kinderen met een voorlopig rijbewijs.

schuld een franchise in de autoverzekering. Als u uw zoon
of dochter opneemt in uw autopolis, dan valt die franchise

Wie is verzekerd?

in uw verplichte aansprakelijkheidsverzekering weg. Als u
ook uw omnium moet aanspreken, dan valt de extra
franchise ook daar weg.

Uw zoon of dochter is als startende bestuurder verzekerd in
uw KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenwagen.

De voordelen van KBC-Start2Drive

Ook dit moet u zeker weten!
• Startende bestuurders sparen onmiddellijk voor een eigen
bonus-malus door schadevrije jaren op te bouwen. Zodra ze

• Zekerheid. U bent correct verzekerd want alle bestuurders
zijn vermeld in uw polis.
• Extra bescherming. Gratis ongevallenverzekering voor de

een eigen auto kopen en die zelf bij KBC verzekeren, krijgen
ze meteen een beter tarief.
• Het voorlopige rijbewijs heeft strenge beperkingen zoals een

bestuurder (reeks 2) de eerste 24 maanden na het behalen

rijverbod tijdens de weekendnachten, een beperkt aantal

van het voorlopige rijbewijs.

inzittenden, enz. Als de bestuurder deze verplichtingen niet

Als u gewond raakt na een ongeval met schuld of zonder

naleeft, kan dat leiden tot niet-verzekering of terugvordering

aansprakelijke tegenpartij, dan betalen we de medische
kosten terug. We vergoeden ook bij blijvende ongeschikt-

van de schade aan derden.
• Hebt u al een ongevallenverzekering bestuurder in uw

heid en overlijden. De dekking geldt niet alleen voor uw

autopolis of kiest u liever een andere reeks dan krijgt u

zoon of dochter. Ook de andere gezinsleden zijn verzekerd

hiervoor een korting van 30 euro per jaar. Uw KBC-verzeke-

als bestuurder van het voertuig.

ringstussenpersoon vertelt u graag meer over de mogelijke

Uw KBC-verzekeringstussenpersoon vertelt u graag meer

reeksen.

over de verzekerde bedragen van reeks 2.
• Geen bijpremie voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering en omnium de eerste 24 maanden na het behalen
van het voorlopig rijbewijs. Nadien geldt het normale
tarief, al dan niet met KBC-Jongerenvoordeel.
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KBC-MyFirstCar
Voor jongeren (18 tot 29-jarigen) is het niet altijd gemakkelijk een goede én betaalbare verzekering te sluiten. KBC heeft een speciale formule ontwikkeld voor jongeren die voor de eerste keer
zelf een wagen willen verzekeren.

Doelgroep

Ook dit moet u zeker weten!

Jonge verzekeringnemers die voordien in de KBC-Polis voor

• Zo lang de verzekeringnemer jonger is dan 30, kan hij de

Uw Voertuig van de ouders waren opgenomen als bestuurder, al
dan niet met Start2Drive. De ouders van de jonge verzekeringnemer of hijzelf zijn pakketklant.

voordelen van MyFirstCar genieten.
• Om voor het pakketvoordeel in aanmerking te komen, moet
in feite één van de inwonende gezinsleden voldoen aan de
pakketvoorwaarden. Meestal zijn dat de ouders zolang een

De voordelen van KBC-MyFirstCar

jongere nog thuis inwoont. Zodra de jongere alleen gaat
wonen, zou hij zelf moeten voldoen aan de pakketvoorwaarden. Een uitzondering maken we hier voor KBC-My-

KBC-MyFirstCar is specifiek gericht op jongeren die voor de

FirstCar.

eerste keer een eigen voertuig willen verzekeren op hun
naam. Als bestuurder van de auto van de ouders heeft de
jongere al wat ervaring opgedaan. Daardoor is een gunstige
bonus malus-inschaling mogelijk bij schadevrij rijden. De
jongere kan bovendien het pakketvoordeel van de ouders
overnemen als hij dat zelf nog niet heeft.
Uit deze twee voordelen volgen onmiddellijk een voordeliger
tarief en extra korting.
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