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Dit document is niet gepersonaliseerd in functie van uw specifieke behoeften en de informatie en
verplichtingen in dit document zijn niet volledig. Voor volledige informatie over de rechten en plichten van de
verzekeraar en de verzekerde verwijzen we u naar de algemene en/of de bijzondere voorwaarden van het
gekozen verzekeringsproduct.

WELK SOORT VERZEKERING IS DIT?
De verzekering motorrijtuig met vier wielen (bestelwagen) van Yuzzu dekt de lichamelijke en materiële schade
veroorzaakt aan derden en passagiers. Deze verzekering dekt tegelijk de aansprakelijkheid van de eigenaar en
van de bestuurder. Verschillende opties kunnen de dekking van de verzekering uitbreiden (beperkte omnium,
Essentium of volledige omnium; verzekering bestuurder; rechtsbijstand; bijstand).

WAT IS VERZEKERD?
 urgerlijke aansprakelijkheid (wettelijk
B
verplichte dekking): wij verzekeren uw
aansprakelijkheid als uw voertuig een
verkeersongeval veroorzaakt. Wij verzekeren de
aansprakelijkheid van de eigenaar, van de
bestuurder, van de passagier en van de persoon
aan wie u uw voertuig toevertrouwt.

WAT IS NIET VERZEKERD?
Dit vergoeden wij niet:
Lichamelijke letsels van de bestuurder, tenzij er
een bestuurdersverzekering onderschreven is.
De werknemer die van zijn aansprakelijkheid
vrijgesteld is krachtens een arbeidscontract.
Schade die voortvloeit uit de deelname aan
races of snelheidswedstrijden.

	
Ongevalbijstand (inbegrepen in de ba): bij
immobilisatie ten gevolge van een ongeval wordt
het verslepen van het voertuig en de terugkeer
naar huis van de inzittenden vergoed. U krijgt
een vervangwagen tijdens de normale duur van
de herstellingen.

Schade die vergoed wordt overeenkomstig de
wetgeving betreffende de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid inzake kernenergie.
Schade voortvloeiend uit collectieve
gewelddaden.

	
Beperkte Omnium (optioneel): Zo bent u verzekerd
tegen de risico’s Brand, Diefstal, Glasschade,
Natuurkrachten en Botsing met dieren.
	
Volledige Omnium (optioneel): zo bent u
verzekerd tegen de risico’s Materiële Schade,
Brand, Diefstal, Glasschade, Natuurkrachten en
Botsing met dieren.
	
Bestuurdersverzekering (optioneel): dit is de
enige formule die de bestuurder beschermt bij
een ongeval in fout. De verzekering dekt
lichamelijke letsels en overlijden.
	
Rechtsbijstand (optioneel): u bent verzekerd
voor het extracontractueel burgerrechtelijk
verhaal, de strafrechtelijke verdediging en het
verhaal in de hoedanigheid van zwakke
weggebruiker.
	
Bijstand bestelwagen (optioneel): elk van deze
garanties kan u onafhankelijk van de andere
onderschrijven: Verzekering vervangwagen in
België bij ongeval, Pechverhelping in België,
Bijstand in het buitenland.
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ZIJN ER DEKKINGSBEPERKINGEN?

	De schadevergoeding van de BA-garantie van
Yuzzu is onbeperkt voor lichamelijke schade en
beperkt voor materiële schade.
In overeenstemming met de algemene
voorwaarden wordt een franchise toegepast
voor de dekking van schade aan de autoruiten,
behalve indien de herstelling uitgevoerd wordt
bij een erkend bedrijf. Ook kan, naargelang de
algemene voorwaarden, een franchise toegepast
worden bij materiële schade.
Bij de bestuurdersverzekering is de limiet voor
tussenkomst bij lichamelijke letsels ingesteld op
€500.000.
De garantie van de rechtsbijstand is beperkt tot
€25.000 per ongeval.
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WAAR BEN IK GEDEKT?
	Wij verzekeren u in België en in het buitenland.
	Uw groene kaart vermeldt de landen waarin u verzekerd bent.

WAT ZIJN MIJN VERPLICHTINGEN?
• B
 ij het afsluiten van het contract dient u ons op de hoogte te brengen van alle voor u bekende omstandigheden
die u voor ons bepalend vindt om het risico in te schatten.
• In de loop van het contract dient u ons op de hoogte te brengen van nieuwe omstandigheden of wijzigingen
die het risico van de verzekerde kunnen verhogen.
• U
 dient ons zo snel mogelijk en in elk geval binnen de in het contract vastgestelde termijn in te lichten over elk
schadegeval.
• U dient alle mogelijke maatregelen te treffen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen of te beperken.
• U dient de premie te betalen voor de vervaldag.
• U
 dient ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van een adresverandering, want al onze communicatie die voor
u bestemd is, geldt altijd voor het laatste adres dat wij van u kregen.

WANNEER EN HOE BETAAL IK?
Het is verplicht om jaarlijks uw premie te betalen, waarvoor u een betalingsuitnodiging ontvangt.
Een maandelijkse premie is ook mogelijk, onder bepaalde voorwaarden en tegen bijkomende kosten.

WANNEER BEGINT EN EINDIGT DE DEKKING?
De begindatum en de looptijd van de verzekering zijn aangeduid in de bijzondere voorwaarden van het contract.
Het contract duurt een jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

HOE ZEG IK MIJN CONTRACT OP?
U kan uw verzekeringscontract annuleren ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van het contract.
De annulatie van het contract moet gebeuren via een aangetekende brief, via deurwaardersexploot of via afgifte
van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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