BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN
EN MATERIËLE SCHADE VERZEKERING
Informatiedocument over het verzekeringsproduct - InsureMyTesla VERZEKERING
Helvetia Global Solutions Ltd - Verzekeringsmaatschappij naar Liechtensteins recht, ingeschreven bij de Nationale Bank van België
onder nummer 2499 en gemachtigd om Belgische risico’s te verzekeren.

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 opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie gelieve
de contractuele en precontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit?
Dit is een Multi risicoverzekering die uw Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) dekt voor schade veroorzaakt aan derden als gevolg van het
gebruik van het verzekerde motorrijtuig (Tesla Model 3, Model S, Model X en Model Y). Naast de basis aansprakelijkheidsdekkingen kan de
verzekering ook de volgende optionele dekkingen omvatten: Mini-Omnium, Omnium en Bijstand.

Wat is verzekerd?
De Mini-Omnium, Omnium en de InsureMyTesla
uitbreidingen worden enkel toegekend indien ze
uitdrukkelijk in de bijzondere voorwaarden vermeld
staan.
Verplichte aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen:
Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) dekt lichamelijk
letsel en/of materiële schade toegebracht aan
derden bij een ongeval met het verzekerde voertuig.
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Aanvullende waarborgen volgens de gekozen
formule en plan:
Onze financiële tussenkomstplafonds zijn afhankelijk
van het onderschreven plan en worden vermeld in
de algemene en/of bijzondere voorwaarden van uw
contract.
Onderschreven plan
Essential

Preferred

Complete

Het voertuig is tegen werkelijke waarde of
vervangingswaarde verzekerd, afhankelijk van
het gekozen plan en vermeld op de bijzondere
voorwaarden.

InsureMyTesla uitbreidingen volgens het gekozen
plan
Onze financiële tussenkomstplafonds zijn afhankelijk
van het onderschreven plan en worden vermeld in
de algemene en/of bijzondere voorwaarden van uw
contract.
Onderschreven plan
Essential

Nieuwe waarde
vergoeding
Glass cover Plus

Brand

Teslaoplaadapparatuur

Glasbreuk

Complete

Sleutelvervanging

Mini-Omnium

Diefstal

Preferred

Dekking van de
batterij

Schade aan
banden

Natuurramp
Aanrijding
met dieren
Materiële
schade
Omnium
Brand
Diefstal
Glasbreuk
Natuurramp
Aanrijding
met dieren
Materiële
schade
Bijstand

Wat is niet verzekerd?
De volledige lijst van uitsluitingen is te vinden
in de algemene voorwaarden, hier volgen enkele
voorbeelden:
Bij BA: lichamelijk letsel van de verantwoordelijke
bestuurder en schade aan het verzekerde voertuig.
Bij Materiële Schade: schade als gevolg van
gebrek aan onderhoud van het voertuig, schade
aan vervoerde voorwerpen.
Bij Diefstal: de diefstal gepleegd met een
verloren sleutel of sleutel die op het voertuig is
achtergelaten en diefstal gepleegd door familie
of personeel van de verzekeringnemer of een
verzekerde.
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Bij Bijstand: dienstverleningen die niet door ons geregeld werden of zonder onze toestemming gedaan werden
In andere waarborgen behalve BA: schade als gevolg van een opzettelijke daad van de verzekerde, zware nalatigheid van
de verzekerde (zoals dronkenschap), een snelheids- of vaardigheidswedstrijd, het niet voldoen van het voertuig aan de
technische controle.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Beperkingen worden in de algemene en bijzondere voorwaarden vermeld. Hieronder worden enkele voorbeelden
gegeven: :
Vrijstelling: bedrag dat door u moet worden betaald. De vrijstellingen worden in de bijzondere voorwaarden
van uw contract vermeld.
Vergoedingsbedrag:
•

Voor de burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen: beperkt tot het plafond vermeld in de wetgeving;

•

Voor de andere waarborgen: beperkt volgens het gekozen plan die in de bijzondere voorwaarden
vermeld wordt.

De dekking geldt alleen als u alle mogelijke maatregelen neemt om de omvang van de schade te beperken.
De verzekering geldt voor personen die in België gedomicilieerd zijn.

Waar ben ik gedekt?
Voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid, Mini-Omnium en Omnium waarborgen: In alle landen waarvoor
volgens het verzekeringscertificaat de waarborg wordt verleend.
Voor de Bijstand waarborg : Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, België, Bulgarije, Tsjechië,
Denemarken, Finland, Frankrijk (inclusief Monaco), Gibraltar, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië,
Liechtenstein, Luxemburg, Republiek Noord-Macedonië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië,
San Marino, Zweden, Zwitserland, Servië, Montenegro, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden en
de Balearen), Turkije, Hongarije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• U moet ons de juiste gegevens en omstandigheden meedelen bij het aangaan van het verzekeringscontract
• U moet ons alle wijzigingen melden die zich in de loop van het verzekeringscontract voordoen en die een
impact hebben op elementen en verklaringen die vermeld worden in de polis.
• U moet elk schadegeval zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 8 dagen - te rekenen vanaf het ogenblik
waarop de verzekeringnemer er kennis van heeft - bij de verzekeringstussenpersoon aangeven. Bij een
schadegeval moet de gebruiker alle maatregelen nemen om de omvang van de schade te beperken
• U moet de verschuldigde premie(s) betalen.

Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt de premie jaarlijks. Bij verlenging ontvangt u een uitnodiging van uw verzekeraar om te betalen. U
kunt uw premie splitsen tegen een eventuele bijkomende kost.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract loopt
gedurende een jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Qover – Handelsstraat 31, 1000 Brussel, België - Qover SA/NV - onafhankelijke verzekeringsagent - FSMA 0650.939.878.

2/3

Hoe zeg ik mijn contract op?
• U kunt het verzekeringscontract opzeggen tegen de hoofdvervaldag. U moet ons ten minste 3 maanden vóór
de hoofdvervaldag daarvan schriftelijk op de hoogte brengen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot
of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
• U kunt het verzekeringscontract opzeggen indien wij het tarief zouden wijzigen of de algemene voorwaarden
zouden aanpassen. Wij passen hier dan de wettelijke bepalingen en termijnen toe. Als dit voor u van
toepassing is, dan laten wij u dit weten.
• U kunt het verzekeringscontract ook opzeggen na een schadegeval. Dit kunt u doen ten laatste 1 maand na
de betaling of de weigering van betaling van de schadevergoeding. De verzekeringsovereenkomst eindigt dan
3 maanden na de dag van kennisgeving. U dient ons hiervan op de hoogte te stellen per aangetekende brief,
bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs
• U kunt het verzekeringscontract herroepen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de bijzondere en
algemene voorwaarden en zonder boete opzeggen. De opzegging gaat in, onmiddellijk na de kennisgeving.
Als het verzekeringscontract al is ingegaan, dan bent u de premie voor de ingegane periode verschuldigd.

“Verzekeraar Burgelijke aanspreklijkheid, materiële schade en bijstand: Helvetia Global Solutions Ltd is een verzekeringsmaatschappij, met zetel te Aeulestrasse 60, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, en is
onderworpen aan de controle en toezicht van “Financial Markets Authority of the Principality of Liechtenstein (FMA)”
Helvetia Global Solutions Ltd is op grond van het vrij verrichten van diensten gemachtigd om in België verzekeringsdistributiediensten aan te bieden en is in België ingeschreven onder het codenummer 2499.
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