
De informatie in dit document over het verzekeringsproduct is niet exhaustief. Zij dient te worden aangevuld met de  
precontractuele en contractuele informatie verstrekt in andere relevante documenten. Zo zal de beoordeling van de 
mogelijke dekking en de omvang van uw schade bepaald worden conform uw algemene en bijzondere voorwaarden 
(polis). 

Wat is dit voor type verzekering? 
De Polisa bestelautoverzekering is een complete verzekering voor uw bestelauto. De verzekering is bestemd voor 
natuurlijke personen vanaf 18 jaar met hoofdverblijfplaats in België. De verzekering richt zich tot particulieren en 
personen die een vrij beroep uitoefenen. Beroepsgebruik is toegestaan voor zover het geen professioneel transport van 
goederen of personen betreft, of de verhuur van voertuigen.
. 

Wat is verzekerd? 

✔ Basiswaarborgen: 

• Burgerlijke Aansprakelijkheid (wettelijk verplicht):

vergoedt de schade die u aanbrengt aan derden;
• Service bij schade: verleent bijstand na een ongeval 

in België. 

✔ Optionele waarborgen:

• Rechtsbijstand: neemt alle kosten op zich voor de
verdediging van uw belangen, zoals advocaats-  

 of gerechtskosten; 
• Mini-Omnium: beschermt u tegen schade ten 

gevolge van een onverwachte gebeurtenis
(glasbreuk, diefstal, brand, hagel,...);

• Omniumverzekering: beschermt u tegen schade
door onverwachte gebeurtenissen (glasbreuk, 
diefstal, brand, hagel, …) maar ook tegen schade
aan uw voertuig als u in fout bent;

• Bestuurdersverzekering: vergoedt de medische
kosten of het loonverlies bij werkonbekwaamheid
wanneer u gewond bent door een ongeval in fout. 
Ook een eventueel overlijden is gedekt;

• Bijstand pech binnenland en buitenland: verleent 
bijstand na pech of een ongeval in België en het 
buitenland. 

Wat is niet verzekerd? 

Wat niet is verzekerd staat vermeld in de algemene 

voorwaarden. Zo is niet verzekerd: 

✘De Polisa Bestelautoverzekering dekt geen voertuigen 

voor professioneel gebruik (ongeacht of het om 

goederen- of personenvervoer gaat).

✘Om de overeengekomen waarborgen te genieten, moet 

u de gebruikelijke bestuurder van het voertuig correct 

opgeven. 

✘De waarborg ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ dekt niet 

de medische kosten van de aansprakelijke bestuurder 

van het ongeval. Hiervoor dient de bestuurders- 

verzekering onderschreven te worden. 

✘De waarborg ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ dekt niet 

de eigen schade aan het verzekerde voertuig. Hiervoor 

dient een omniumdekking onderschreven te worden. 

Zijn er beperkingen in dekking? 

De dekkingsbeperkingen staan vermeld in de algemene 
voorwaarden. Enige voorbeelden hiervan zijn: 

! Vrijstelling: € 400,- voor de optionele waarborg 

Omniumverzekering;

! Herstelkosten: niet meer dan de werkelijke waarde van 

het voertuig

Disclaimer 
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Insurance Product Information Document NN Non-Life 

insurance nv - Polisa Bestelautoverzekering 

Verzekeringsmaatschappij naar Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico’s te verzekeren, 
verzekeringsmaatschappij ingeschreven in België onder het codenummer 1449 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor 
iemand wel en niet is verzekerd. 

http://www.nederlandseassuradeuren.nl/Algemene-Voorwaarden-Polisa-Autoverzekering.pdf


Waar ben ik verzekerd? 

✔ De verzekering is bestemd voor natuurlijke personen vanaf 18 jaar met hoofdverblijfplaats in België; 

✔ De waarborgen die zijn verworven zijn geldig in de landen vermeld op de Groene Kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen? 

• Bij het sluiten van het contract moet u ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico 
verschaffen alsook ons elke wijziging dat zich voordoet. Denk hierbij aan het wijzigen van het te verzekeren voertuig, 
maar ook het wijzigen van de gebruikelijke bestuurder of een verhuizing van de verzekeringnemer;

• U moet ons zo snel mogelijk een schadegeval en de precieze omstandigheden, oorzaken en omvang melden en alle 
maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken;

• Respecteren van de preventieverplichtingen die vermeld zin in de bijzondere polisvoorwaarden. Denk hierbij aan het 
aanwezig zijn van een anti diefstalsysteem indien deze als vereist wordt verondersteld aanwezig te zijn in het voertuig.

Wanneer en hoe moet ik betalen? 

Bij het sluiten van de verzekering kunt u, zonder premieopslag, kiezen voor de volgende termijnen: maand, kwartaal, halfjaar 

en jaar. De premie is vooraf verschuldigd. U kunt betalen via Domiciliëring of Handmatig overboeken (niet voor maand). 

Wanneer start en eindigt de dekking? 

Het contract komt tot stand wanneer wij alle benodigde gegevens van u hebben ontvangen en wij u de bijzondere 
voorwaarden, productfiche en algemene voorwaarden hebben toegezonden. Na de totstandkoming gaat de dekking in op de 
in de bijzondere voorwaarden vermelde datum voor zover de eerste premie betaald is. De duur van het contract bedraagt één 
jaar. Het contract wordt op de vervaldag stilzwijgende verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, op voorwaarde 
dat het contract vooraf niet is opgezegd. 

Hoe kan ik mijn contract stopzetten? 

U kan de verzekeringsovereenkomst jaarlijks schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 
drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de verzekering. 

Verzekeraar 

NN Non-Life Insurance nv naar  Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico’s te verzekeren, verzekeringsmaatschappij 
ingeschreven in België onder het codenummer 1449.  
Vennootschapszetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland – Handelsregisternummer 27127537, onder toezicht 
van de Nederlandsche Bank. 




