Autoverzekering
informatiedocument over het verzekeringsproduct “NewB Assurance Auto”.
Maatschappij:									Agent:
Monceau Générale Assurances								NewB S.C.E
1 Avenue des Cités Unies d’Europe							
75 Kruidtuinstraat
41103 Vendôme – Frankrijk								1210 Sint-Joost-ten-Node
VDV n° 3067									FSMA nr. 0836.324.003

Het doel van dit informatiedocument is om u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitzonderingen met betrekking tot onze
autoverzekering. Dit document is niet aangepast aan uw specifieke behoeften en de informatie in dit document is niet volledig. Voor meer informatie
over een dekking en uw verplichtingen verwijzen wij u naar de precontractuele en contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op deze dekking.
Al deze informatie is beschikbaar op onze website www.newb.coop.
Welk soort verzekering is dit? Een autoverzekering die NewB aanbiedt als agent van Monceau Générale Assurances, die optreedt als verzekeraar. Deze
verzekering dekt voornamelijk de burgerlijke aansprakelijkheid (verplichte verzekering in België) van de verzekerde in geval van een verkeersongeval
door het vergoeden van alle schade veroorzaakt door het verzekerde voertuig aan derden. Deze verzekering biedt ook beperkte bijstand voor uw
voertuig in geval van ongeval. Het kan worden aangevuld met optionele dekkingen ter dekking van schade aan het voertuig (gedeeltelijke of volledige
omnium), lichamelijk letsel (veiligheid van de bestuurder), kosten van rechtsbijstand (rechtsbijstand) of bijstand in geval van pech of ongeval in België en
in het buitenland. Het verzekerde voertuig kan een auto, minibus of bestelwagen zijn (met een maximaal toegelaten massa van maximaal 3,5 ton).

Wat is verzekerd?
Basisdekkingen:
Burgerlijke aansprakelijkheid: Verplichte verzekering
waarbij wij uw aansprakelijkheid verzekeren wanneer
u een verkeersongeval veroorzaakt. Wij verzekeren de
verantwoordelijkheid van de eigenaar, de bestuurder, de
passagier en de persoon aan wie u uw voertuig toevertrouwt.
Deze verzekering dekt materiële en fysieke schade veroorzaakt
aan derden.
Bijstand aan voertuig:
• Herstelling van of takelen van het voertuig die
geïmmobiliseerd is ten gevolge van materieel ongeval, brand,
diefstal of poging tot diefstal en vandalisme.
• Dekking in België en binnen een straal van 30 kilometer buiten
de Belgische landsgrens.
Facultatieve dekkingen:
Omnium:
• Gedeeltelijke Omnium: schade aan uw voertuig veroorzaakt
door brand, diefstal of poging tot diefstal, glasbreuk, een
ongeval met een dier of natuurlijke oorzaken.
• Gedeeltelijke Omnium + Totaal Verlies: dekt naast de
dekking van de Gedeeltelijke Omnium, het totale verlies van
het voertuig ten gevolge van een ongeval dat de bestuurder
zelf veroorzaakt of waarin de bestuurder in fout is.
• Volledig Omnium: dekt naast de dekking van de
Gedeeltelijke Omnium, ook herstellingen aan uw wagen
wanneer u verantwoordelijke bent voor het ongeval of na een
daad van vandalisme.
De verzekerde waarde is de waarde die als grondslag dient
voor de berekening van de premies en vergoedingen. De
verzekerde waarde bestaat uit het bedrag excl. btw dat
vermeld staat op de aankoopfactuur van het verzekerde
voertuig, met inbegrip van de originele opties en accessoires.
De accessoires die geïnstalleerd zijn na de ondertekening van
de overeenkomst zijn gratis verzekerd voor een bedrag van
1.000 euro excl. btw.
Rechtsbijstand: Bijstand tot 75.000 euro btw per schadegeval
voor de verdediging in het kader van de strafrechtelijke
verdediging, burgerlijk bezwaar en in burgerlijke zaken
(extracontractueel). Het dekt contractuele en administratieve
geschillen, insolvabiliteit van derden, voorschotten, borgtocht
in strafzaken en psychologische bijstand en kosten om voor
een buitenlandse rechtbank te verschijnen.
Veiligheid van de bestuurder: Omvat lichamelijk letsel,
invaliditeit en overlijden van de bestuurder wanneer de
bestuurder verantwoordelijk is voor het ongeval of de
bestuurder in fout is. Onder “Bestuurder” moet elke toegestane
bestuurder worden verstaan van het omschreven voertuig
of van het voertuig dat het omschreven voertuig tijdelijk
vervangt wanneer dit laatste onbruikbaar is. De bedragen
van de vergoedingen staan vermeld in onze algemene
voorwaarden
Bijstand:
• Bijstand in geval van een materieel ongeval, diefstal of poging
tot diefstal, vandalisme of brandstof.
• Bijstand in geval van mechanisch gebrek (met inbegrip van
lekke banden, brandstofgebrek of verlies of diefstal van
sleutels).
• Deze garantie biedt in België als in het buitenland (in de
landen opgenomen in onze algemene voorwaarden).

Wat is niet verzekerd?
Burgerlijke aansprakelijkheid:
Materiële schade aan het verzekerde voertuig en de vervoerde
goederen;
Lichamelijk letsel van de bestuurder die verantwoordelijk is
voor het schadegeval, tenzij de veiligheidsverzekering van de
bestuurder is afgesloten.
Omniums:
Schade aan vervoerde goederen;
Schade die opzettelijk is veroorzaakt door een verzekerde.
Rechtsbijstand:
Strafrechtelijke dadingen, administratieve dadingen, boetes,...;
Schadegevallen als gevolg van bepaalde handelingen, zoals
vechtpartijen, weddenschappen of uitdagingen,...;
Schade die opzettelijk is veroorzaakt door een verzekerde.
Veiligheid van de bestuurder:
Schade die zich voordoet terwijl de bestuurder niet voldoet
aan de in de Belgische wetgeving voorziene rijvoorwaarden
(leeftijd, invloed van alcohol of drugs,...);
Schadeoorzaken die zich voordoen bij het voorbereiden of
deelnemen aan wedstrijden, snelheidsritten,...;
Schadeoorzaken die resulteren uit het niet naleven van de
regelgeving inzake de technische controle;
Schade die opzettelijk is veroorzaakt door een verzekerde.
Bijstand:
Schade die zich voordoet terwijl de bestuurder niet voldoet
aan de in de Belgische wetgeving voorziene rijvoorwaarden
(leeftijd, invloed van alcohol of drugs,...);
Schadeoorzaken die zich voordoen bij het voorbereiden of
deelnemen aan wedstrijden, snelheidsritten,...;
Schadegevallen als gevolg van bepaalde handelingen, zoals
vechtpartijen, weddenschappen of uitdagingen;
Schadeoorzaken die resulteren uit het niet naleven van de
regelgeving inzake de technische controle;
Schade die opzettelijk is veroorzaakt door een verzekerde.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Vrijstelling voor materiële schade in volledig Omnium:
Op de vergoeding van de materiële schade wordt een
contractueel vrijstelling in mindering gebracht. Het bedrag
van deze vrijstelling is vermeld in de bijzondere voorwaarden
van het contract.
Verhaal in Burgerlijke aansprakelijkheid: Er zijn
verschillende situaties waarin wij een deel van of al onze
kosten kunnen verhalen. De verschillende situaties staan
vermeld in onze algemene voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?
Alle aangeboden waarborgen zijn verworven in alle landen van de Europese Unie en in alle landen die in onze algemene voorwaarden zijn
opgenomen.

Wat zijn mijn verplichtingen?
•

De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die
hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de Maatschappij;

•

In de loop van de overeenkomst is de verzekeringnemer ertoe verplicht melding te maken van nieuwe omstandigheden of wijzigingen
van de omstandigheden die van aard zijn om het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet;

•

In geval van een schadegeval, ten laatste binnen acht dagen na het ontstaan ervan, de oorzaak, de omvang van de schade en de
identiteit van de getuigen en slachtoffers verklaren;

•

Neem alle redelijke maatregelen om de gevolgen van het ongeval te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betalingen te verrichten?
U dient de premie te betalen bij ontvangst van de uitnodiging tot betaling. De premie moet elk jaar vóór de in de bijzondere voorwaarden
vastgestelde jaarlijkse vervaldag worden betaald. Een gesplitste maandelijkse premie is onder bepaalde voorwaarden en zonder extra kosten
mogelijk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum van de verzekering staat vermeld in de bijzondere voorwaarden van het overeenkomst. Het contract wordt gesloten voor
een periode van één jaar en kan stilzwijgend worden verlengd voor een nieuwe periode van één jaar.

Hoe kan ik het contract opzeggen?
U kunt uw verzekeringsovereenkomst opzeggen door ons uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van uw contract
hiervan op de hoogte te stellen. De overeenkomst moet worden opgezegd per aangetekende brief, door afgifte van een brief met
ontvangstbevestiging of bij deurwaardersexploot.

