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Deze infofiche geeft u
een overzicht van de
waarborgen en de
belangrijkste risico’s die
niet verzekerd zijn.
Raadpleeg onze
algemene voorwaarden
voor een volledig
overzicht. U vindt ze op
www.bmw-insurance.be
en www.mini-insurance.be

Verzekerde personen

Verzekerd voertuig

•	De eigenaar
•	De houder
•	De bestuurder
•	De passagiers van het verzekerde voertuig

•	Het voertuig vermeld in uw contract.
•	Elke niet-gekoppelde aanhangwagen tot 800kg in de
waarborg BA.

Basiswaarborgen
Burgerlijke aansprakelijkheid
Deze verzekering vergoedt de materiële en/of
lichamelijke schade veroorzaakt aan derden, waarvoor u
aansprakelijk bent.

Aandachtspunten

•	De verplichte BA-verzekering vergoedt enkel
schade aan anderen, niet de schade aan je
eigen wagen. Kies hiervoor een optionele
omniumformule.
•	Inzittenden van de wagen worden vergoed als
zwakke weggebruikers, maar de bestuurder niet.
Kies hiervoor de optie Bestuurdersverzekering.

Optionele waarborgen
Geen vrijstelling
voor de waarborgen
mini-Omnium

Mini-Omnium (Bradinaglas)
•	Brand
• Diefstal
• Natuurkrachten
• Glasbreuk
• Schade door botsing met dieren.

S chade aan je wagen en vandalisme zijn enkel
verzekerd in een volledige omnium.

Op zoek naar de
goedkoopste Omnium?
Kies voor de formule
Security.

Omnium Security
• Voor wagens tot 5 jaar
• Afschrijving: -1,5%/maand.
Omnium Safety
•	Voor wagens tot 2 jaar
•	Afschrijving:	-	 100% gedurende 6 maanden
		-	-1%/maand vanaf maand 7
		-	-1,5%/maand vanaf maand 37.

•	Persoonlijke zaken en voorwerpen vervoerd in
het voertuig (gsm’s, cd’s, dvd’s, kledij, geld, …)
zijn niet verzekerd.
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Omnium Full Replacement & Full Pay Back
• Full Replacement (voor nieuwe wagens)
Bij totaal verlies of totale diefstal garanderen wij u
een identieke nieuwe wagen (inclusief opties)
gedurende de eerste 18 of 24 maanden na de eerste
inverkeerstelling en dat zonder enige vrijstelling.
• Full Pay Back (voor tweedehandswagens BMW
Premium Selection & MINI NEXT)
Bij totaal verlies of totale diefstal van uw wagen
tijdens de eerste 18 of 24 maanden na aankoop
wordt het volledige factuurbedrag terugbetaald als u
een nieuwe of tweedehands wagen koopt in het
officiële BMW & MINI dealernetwerk.
Voordelen van alle Omnium-formules
•	Mobiliteitsvergoeding: € 35/dag gedurende
maximum 20 dagen in geval van volledige diefstal.
•	BIV en antidiefstalsysteem gratis verzekerd.
•	Mechanische schade na tanken van verkeerde
brandstof gedekt.
•	Uitrusting geplaatst na aankoop: gratis verzekerd tot
€ 1.250 (zonder btw).
•	Dringende en noodzakelijke herstellingen zonder
voorafgaande expertise: verzekerd tot € 1.000
(zonder btw).
•	De vergoeding kan niet kleiner zijn dan de werkelijke
waarde.

•	Wenst u geen nieuwe wagen uit het officiële
BMW of MINI dealernetwerk? Dan vergoeden
wij op basis van volgende afschrijving: de
eerste 6 maanden 100%, -1% vanaf maand 7 en
-1,5% vanaf maand 37.
•	Wenst u geen andere wagen uit het officiële
BMW of MINI dealernetwerk? Dan vergoeden
wij op basis van volgende afschrijving: de
eerste 6 maanden 100%, -1% vanaf maand 7 en
-1,5% vanaf maand 37.

•	Diefstal is niet verzekerd als er onvoldoende
voorzorgsmaatregelen zijn genomen (bv.
deuren of koffer niet op slot, ruiten open,
sleutel in startsysteem of vereist antidiefstalsysteem niet ingeschakeld.
•	Schade aan banden is niet verzekerd, tenzij
deze ontstaat door een ander verzekerd
schadegeval of vandalisme.
•	Schade aan onderdelen van het voertuig door
slijtage, slecht onderhoud, gebrek aan smering
of koelvloeistof of een constructiefout is niet
verzekerd.
•	Schade door het transport van dieren of
voorwerpen is niet verzekerd.
•	Schade aan de wagen door terrorisme is niet
verzekerd.

Extra troeven van de Full Replacement en Full Pay Back formules
•	Diefstal van onbemande cabrio’s met openstaand dak zijn verzekerd als het voertuig is uitgerust met een
anti-diefstalsysteem CJ1 of CJ2 dat correct is ingeschakeld.
•	Diefstal van draagbare gps verzekerd tot € 500 (excl. btw).
•	Totaal Verlies mogelijk als de herstellingskosten meer bedragen dan 2/3 van de verzekerde waarde (formule
Full Replacement).
•	Vergoeding van sleepkosten naar de dichtsbijzijnde garage na tanken van verkeerde brandstof (zonder vrijstelling).

Vrije keuze van een
advocaat en/of expert.

Rechtsbijstand
Basisformule
•	Strafrechtelijke verdediging: € 15.000
•	Burgerlijk verhaal: € 15.000
•	Burgerlijke verdediging: /
•	Insolventie van derden: € 6.250
Uitgebreide formule
•	Strafrechtelijke verdediging: € 40.000
•	Burgerlijk verhaal: € 40.000
•	Burgerlijke verdediging: € 40.000
•	Insolventie van derden: € 12.250

 oor de tussenkomst “Insolventie van derden” in
V
de basisformule geldt een vrijstelling van € 250.
Niet verzekerd:
•	erelonen en kosten als het bedrag van het
geschil lager is dan € 125
•	geschillen lager dan € 1.250 die voorgelegd
moeten worden aan het Hof van Cassatie.

Safety Card
Bescherming van de bonus-malusgraad.
Deze optie voorkomt dat de bonus-malusgraad stijgt bij
de volgende 2 schades BA in fout. Bij het 3e ongeval BA
in fout schakelt de BM-graad van -2 naar 2 (zonder
rekening te houden met de eerste 2 ongevallen). Na 5
jaar zonder schade (na het laatste ongeval in fout) wordt
dit voordeel opnieuw vernieuwd.

Voorwaarden: 5 jaar schadevrij (bewezen met
schadeattesten), 5 jaar rijbewijs en tussen 30 en
69 jaar.

Bestuurdersverzekering
Alle bestuurders van de verzekerde wagen zijn verzekerd.
•	Overlijden: max. € 495.787
•	Blijvende invaliditeit: max. € 495.787
•	Hospitalisatiekosten: € 24 /dag (max. 365 dagen)
•	Medische kosten: max. € 4.987

E conomische formule: vergoeding voor de
werkelijke schade na tussenkomst van derde
betalers.

Vrijstellingen
Bij materiële schade of vandalisme wordt een vrijstelling
van 1% toegepast als u uw wagen laat herstellen binnen
het officiële BMW & MINI dealernetwerk.

•	De vrijstelling in absolute waarde wordt
berekend op basis van de cataloguswaarde,
afgerond per schijf van € 5.000.

U kiest voor een andere hersteller? Dan geldt een
basisvrijstelling van 2,5%. U kan ook kiezen voor een
verhoogde vrijstelling van 5%, 7,5% of 10%
Allianz 0-vrijstelling
Geen vrijstelling bij schades groter dan € 625
(zonder btw) bij een erkende herstelling in het officiële
BMW en MINI dealernetwerk.

•	Voorwaarden Allianz 0 vrijstelling:
-	 Enkel in combinatie met de formules Full
Replacement en Full Pay Back
-	 Voor aangeduide hoofdzakelijke
bestuurders van min. 30 jaar
-	 Voor voertuigen met een cataloguswaarde
van max. € 75.000 (zonder btw).

Kortingen
Kilometerkorting
Interessant voor iedereen die minder dan 15.000 km/jaar rijdt.
Er zijn 2 kortingniveaus:
• minder dan 7.500 km/jaar.
• minder dan 15.000 km/jaar.
Rijhulpsystemen
Wagens die standaard of optioneel uitgerust zijn met één van volgende automatische rijhulpsystemen krijgen
10% korting op de waarborgen BA en Omnium (alle formules).
Dode hoekcontrole
Waarschuwt je als een wagen zich in je dode hoek
bevindt en dus niet zichtbaar is in je spiegels.

Rijstrookondersteuning
Waarschuwt je als je afwijkt van je baanvak.
Sommige systemen corrigeren automatisch.

Autonoom noodstopsysteem
Vertraagt en voert indien nodig een noodstop uit
om een aanrijding met een voorligger te
voorkomen. Sommige systemen detecteren ook
voetgangers, dieren en fietsers.

Adaptive Cruise Control
Houdt automatisch afstand met je voorligger en
voert indien nodig een noodstop uit om een
aanrijding te voorkomen.

Aandachtsassistent
Meet je alertheid en vermoeidheid op basis van je
rijgedrag en de knipperfrequentie van je ogen.
Het systeem waarschuwt je en raadt indien nodig
een rustpauze aan.

Green Bonus
Allianz beloont milieuvriendelijke wagens (max. 90 gr CO2/km) met 4% extra korting op de waarborgen BA en
Omnium.

Bonus-malusgraad
Eenvoudig, voordelig en transparant inschalingsmechanisme
•		Start onmiddellijk aan de laagste bonus-malusgraad -2
•	Er is enkel een bonus-malusgraad in BA. Bij een
schade in Omnium stijgt de premie niet

Min. 30 jaar, 5 jaar schadevrij (bewijsbaar met
attesten) en rijbewijs min. 5 jaar.

Beschrijving van de belangrijkste uitsluitingen
•	De bestuurder is in staat van dronkenschap of een alcoholintoxicatie van meer dan 0,8 gram/liter bloed (0,35
miligram/liter uitgeademde lucht).
•	Bij deelname aan wedstrijden, weddenschappen, uitdagingen of races.
•	Als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft.
•	Als het voertuig geen geldig keuringsbewijs heeft, behalve als het schadegeval zich voordoet tijdens het
normale traject naar het keuringsstation.

Type voertuigen waarop deze informatiefiche geen betrekking heeft
Deze informatiefiche geldt niet voor volgende voertuigen: classic cars, old timers, lichte vrachtwagens voor
professioneel gebruik, zware vrachtwagens en trage voertuigen.

Fiscaliteit van het product
De autoverzekering is onderworpen aan verzekeringstaksen en bijdragen van:
•	27,10 % op de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid
•	26,75 % op de optionele Omnium-waarborgen
•	16,75 % op de optionele waarborgen Bestuurdersverzekering en Rechtsbijstand

Blijf op de hoogte
Wij wijzen u erop dat elke beslissing tot onderschrijving van het in deze informatiefiche vermelde product moet
worden genomen op basis van een volledige analyse van alle relevante documenten die (pre)contractuele informatie
bevatten. Wij raden u aan om voor het afsluiten van de overeenkomst kennis te nemen van de algemene voorwaarden
Car Plan, die u rechtstreeks op onze website Allianz.be vindt: http://www.allianz.be/AllianzBE/Nl/ext_public/
carPlanAD1048Nl_062008AlgemeneVoorwaarden.pdf
Deze informatiefiche is, overeenkomstig de wetgeving ter zake, niet voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.
Wenst u een klacht in te dienen betreffende het contract?
Het Belgische recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Onverminderd de mogelijkheid om gerechtelij
ke stappen te ondernemen, kunt u ook elke klacht met betrekking tot uw contract richten aan:
• Allianz Benelux nv via e-mail aan complaintscustomer@allianz.be of per fax op het nummer 02 214 61 71 of per brief
aan Allianz Benelux nv, 10RSGJ, Lakensestraat 35 te 1000 Brussel.
• de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, fax: 02 547 59 75, info@ombudsman.as

