
AUTOVERZEKERING

INFORMATIEFICHE
1. INLEIDING 

Deze informatiefiche geeft een samenvatting weer van de algemene en van de bijzondere Voorwaarden. Dit document is niet bindend. 
De algemene en bijzondere voorwaarden zijn de enige rechtsgeldige documenten.

2. REFERENTIES ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze informatiefiche geeft een samenvatting van de algemene voorwaarden Auto van 01/11/2012 met als referentie 04-AU-AV-
PDF-1112-V02-NL.

3. VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (B.A.) MOTORRIJTUIGEN

Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

3.1. Wie is verzekerd 

• de verzekeringnemer
• de eigenaar, iedere houder, iedere bestuurder van het omschreven rijtuig en iedere persoon erdoor vervoerd
• de werkgever van de voornoemde personen wanneer zij van alle aansprakelijkheid zijn ontheven. 

3.2. Wat is verzekerd

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden als gevolg van een door het omschreven voertuig veroorzaakt schadegeval 
(zoals voorzien in de wet van 21 november 1989). De verzekering BA dekt enkel de schade die is veroorzaakt aan derden en komt dus 
niet tussen voor de schade aan uw eigen voertuig.

3.3. Waar is de verzekering geldig

De verzekering is geldig in de landen vermeld op de groene kaart.

3.4 Gratis dekkingsuitbreidingen

3.4.1 Bonus-Malus -2 voor het leven
Indien de graad -2 wordt bereikt, dan behoudt de verzekerde deze levenslang.
AMMA hanteert een Bonus-Malus schaal van -2 t/m 22.
Iemand zonder bewezen rij-ervaring start in graad 11 bij privé-gebruik.
Elk jaar zakt men met één graad. Bij een ongeval in fout stijgt men met 5 graden.

3.4.2 Beroepsgoederen
AMMA komt tussen tot een bedrag van € 2.500* bij beschadiging, vernieling of verlies van het (para)medisch of het veterinair  
instrumentarium dat zich in uw wagen bevindt en noodzakelijk is voor de uitoefening van uw beroep in geval van een met inbraak 
gepleegde diefstal of als gevolg van een ongeval.

3.4.3 Vervoer van patiënten
AMMA komt tussen voor de reiniging en de herstelling van de binnenbekleding van uw voertuig bij
vervoer van (al dan niet gewonde) patiënten.
AMMA komt eveneens tussen voor:
• de kledijschade van de bestuurder
• de persoonlijke bagage van de vervoerde patiënt (tot max. € 1.500).



3.4.4 Bijstand aan het voertuig en aan de inzittenden
U geniet standaard van een bijstandsverzekering in geval van ongeval met het verzekerd voertuig in België,
Luxemburg en tot 50km buiten de landsgrenzen.
• AMMA laat zorgen voor het slepen van het beschadigd voertuig en voor de veilige thuiskomst van de bestuurder en de passagiers
• bovendien geniet u van een vervangwagen (maximum categorie B) wanneer het voertuig tijdelijk buiten gebruik is of  

geïmmobiliseerd is, en dit gedurende de ganse duur van de herstelling (op voorwaarde dat u beroep doet op een door AMMA 
erkende garage).

3. 5. Wat zijn de verzekerde bedragen 

• Lichamelijke schade : Onbeperkt
• Stoffelijke schade: € 100.000.000* (per schadegeval)

4. VERZEKERING MINI EN MAXI  
 
4.1 Wie is verzekerd 

• de verzekeringnemer, de eigenaar, de toegelaten bestuurder en hun gezinsleden
• de toegelaten houder
• de in het verzekerde voertuig kosteloos vervoerde personen.

4.2 Wat is verzekerd 

De verzekering Mini houdt volgende waarborgen in: Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurkrachten, Neerstorten van lucht- en  
ruimtevaartuigen en Contact met dieren. De verzekering Maxi houdt volgende waarborgen in: idem Mini +Waarborg Stoffelijke Schade.

4.2.1 Waarborg brand 
AMMA verzekert het omschreven motorrijtuig tegen de beschadiging of de vernieling door brand, ontploffing, overslaan van  
vlammen, blikseminslag, blussingswerken en kortsluiting. 

4.2.2 Waarborg diefstal
AMMA verzekert :
• de diefstal van het gewaarborgde motorrijtuig alsook de beschadiging ervan ingevolge braak, diefstal of poging tot diefstal, al dan 

niet gepaard gaande met geweld op personen en met inbegrip van carjacking en homejacking
• de diefstal of beschadiging van de gewaarborgde opties of toebehoren, van de audioapparatuur of van de diefstalbeveiligings-

installatie, voor zover die diefstal of beschadiging is gebeurd door inbraak of geweldpleging op de persoon.
In geval van diefstal van de sleutel(s) en/of de afstandsbediening van uw voertuig, vergoedt AMMA :
• de kosten van het vervangen van de sloten
• de kosten voor het herprogrammeren van het vergrendelingssysteem
• de medische kosten in geval van lichamelijke letsels naar aanleiding van een car- en/of homejacking. 

4.2.3 Waarborg glasbreuk
• de vervanging van de voor-, achter- en zijruiten van het omschreven motorvoertuig, met inbegrip van de montagekosten
• het gewaarborgde open glazen dak met inbegrip van de panoramische daken met open-dak functie.

4.2.4 Waarborg natuurkrachten
De schade veroorzaakt aan het omschreven motorrijtuig door de rechtstreekse gevolgen van rotsinstortingen, vallende stenen,  
grondverschuivingen, lawines, druk of val van een sneeuw- of ijsmassa, orkanen, hagel, vloedgolven, overstromingen, storm en hagel, 
waterhoos, springvloeden, bosbranden, vulkaan uitbarstingen en aardbevingen.

4.2.5 Waarborg neerstorten van lucht- en ruimtevaartuigen
De schade veroorzaakt door het neerstorten van lucht- en ruimtevaartuigen of delen ervan.

4.2.6 Waarborg contact met dieren
De schade veroorzaakt door een rechtstreekse aanraking met een of meerdere dieren.

4.2.7 Beroepsgoederen 
De tussenkomst zoals omschreven in de waarborg “Beroepsgoederen” (3.4.2.) uit de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid wordt 
in geval van Mini of Maxi omnium verhoogd tot € 3.500.



4.2.8 Waarborg Stoffelijke schade
• de accidentele schade veroorzaakt aan het omschreven motorrijtuig en zijn vaste toebehoren door kanteling, val, wegzinking, 

botsing, aanrijding van een hindernis of vandalisme inbegrepen
• de schade veroorzaakt aan het omschreven voertuig tijdens het vervoer ervan (laden en lossen inbegrepen).

4.2.9 Vrijstellingen
• brand: geen vrijstelling
• diefstal: geen vrijstelling
• glasbreuk: de vrijstelling indien bij een niet-erkende hersteller bedraagt € 125
• natuurkrachten: geen vrijstelling
• neerstorten van lucht- en ruimtevaartuigen: geen vrijstelling
• contact met dieren: geen vrijstelling
• beroepsgoederen: geen vrijstelling
• stoffelijke schade: de vrijstelling bedraagt in principe 2,5% van de waarde van het voertuig met een maximum van € 750 (andere 

vrijstellingen zijn op aanvraag mogelijk)

4. 3. Gratis dekkingsuitbreidingen

Bij een gedekt schadegeval, voorziet AMMA in de terugbetaling van:
• de kosten voor het blussen van brand aan uw voertuig, voor het uit elkaar nemen van uw voertuig voor het maken van de kos-

tenraming en voor de voorlopige stalling van uw voertuig tot de sluiting van de expertise
• de belasting op de inverkeerstelling (tot € 1.000 is de BIV gratis meeverzekerd)
• de kosten van de technische schouwing
• de kosten voor de hernieuwing van uw nummerplaat
• de kosten voor wederinvoer vanuit het buitenland van uw voertuig. 

AMMA verzekert ook gratis:
• het beveiligingssysteem tegen diefstal, met inbegrip van de plaatsingskosten
• de na aankoop van uw voertuig gemonteerde toebehoren en opties tot een beloop van € 1.500,00 (exclusief taksen).

4.3.1 Vervangingsvoertuig
Wanneer het verzekerd voertuig zich buiten gebruik of in een immobilisatietoestand bevindt ingevolge een gedekt ongeval dat zich 
voordeed in België, Luxemburg en 50 km buiten de grenzen, wordt volgende voorzien:
• betaling van de slepingskosten
• een vervangwagen (max. cat. B), tijdens de volledige duur van de herstellingen (indien hersteld bij een door AMMA erkende 

garage)
• een vervangwagen (max. cat. B) in geval van diefstal, gedurende 21 dagen
• een vervangwagen (max. cat. B) in geval van totaal verlies, gedurende 6 dagen.

4.4 Wat zijn de verzekerde bedragen

Stoffelijke schade:

volgens de formule cataloguswaarde

Wat is de cataloguswaarde?  
Dat is de officiële prijs van het voertuig op datum aankoop, inclusief opties, maar zonder kortingen, 
overname en BTW

Totaal verlies: zie 4.4.1

Gedeeltelijke schade: volgens expertise

4.4.1 Totaal verlies 
Vergoeding van de schade in geval van totaal verlies gebeurt volgens werkelijke of volgens aangenomen waarde.
Bij werkelijke waarde:
• op basis van de opgegeven waarde (bij opmaak van de verzekeringspolis)
• geen afschrijving van de waarde gedurende de 1ste 18 maanden
• vanaf de 19de maand vermindert de waarde van uw voertuig met 1% per maand
• vanaf het 6de jaar wordt uw wagen in werkelijke waarde verzekerd. 
De aangenomen waarde kan nooit kleiner zijn dan de werkelijke waarde.



5. VERZEKERING RECHTSBIJSTAND

5.1 Wie is verzekerd 

• de verzekeringnemer en al de personen die gewoonlijk met hem in gezinsverband leven
• de eigenaar van het aangeduid voertuig
• de toegelaten bestuurder of gratis vervoerde passagier.

5.2 Wat is verzekerd 

• Strafrechtelijke verdediging:  
in geval van gerechtelijke vervolging

• burgerlijke verdediging: 
in geval van belangenconflicten met de aansprakelijkheidsverzekeraar

• Verhaal:  
om de geleden schade terug te vorderen, in geval van een aansprakelijke derde

• Onvermogen van derden:  
vergoeding door AMMA in geval van onvermogen van de aansprakelijke derde

• Contract-rechtsbijstand:  
bij geschillen die voor de Belgische rechtbank beslecht worden in verband met de gebrekkige herstelling, aankoop, levering, 
overdracht of onderhoud en verborgen gebreken van uw voertuig 

• Inbeslagneming:  
regeling van de geschillen in verband met inbeslagnames 

• Administratieve geschillen:  
met betrekking tot inschrijving, verkeersbelasting, technische keuring en rijbewijs 

• Voorschot op schadevergoeding:  
vergoeding van een na expertise bepaald bedrag door AMMA in afwachting van betaling door (de verzekeraar van) de 
aansprakelijke derde

• Reis- en verblijfskosten (max. € 1.000):  
wanneer u voor een rechtscollege in het buitenland dient te verschijnen

• Rechtsbijstand bestuurder:  
al de bovenvermelde dekkingen worden ook voorzien wanneer u of leden van uw gezin een motorrijtuig dat u niet toebehoort, 
toevallig bestuurt 

• Verkeersrisico:  
strafrechtelijke verdediging en verhaal, wanneer u of leden van uw gezin, als voetganger of inzittenden van een gemeenschap-
pelijk vervoermiddel of van een voertuig toebehorend aan een derde, betrokken raken bij een verkeersongeval.

5.3 Wat zijn de verzekerde bedragen 

Per schadegeval € 100 000

Voorschot: € 10 000 

Onvermogen van 
derden:

€ 10 000 

5.4 Wat zijn de drempelbedragen

• € 500 
• € 7.500 voor Cassatie



6. VERZEKERING BESTUURDER

6.1 Wie is verzekerd 

• de bestuurder van het verzekerde voertuig.

6.2 Wat is verzekerd 

• bij overlijden: de begrafeniskosten, de economische schade, de morele schade van de begunstigden
• bij lichamelijke letsels: vergoeding van de economische en morele schade ingevolge tijdelijke of blijvende (volledige of  

gedeeltelijke) ongeschiktheid
• kosten voor geneeskundige behandeling en aanverwante kosten, met inbegrip van esthetische kosten (tot 3 jaar na het ongeval)
• herstel of vervanging van kledij en bagage.

6.3 Wat zijn de verzekerde bedragen 

Basisformule, per schadegeval:  € 600 000

Maxi-formule, per schadegeval:  € 1 000 000

In de waarborg Bestuurder worden de vergoedingen vastgesteld volgens de richtlijnen en normen die ook toegepast worden binnen 
de Belgische rechtbanken. De verzekerde wordt op die wijze vergoed in plaats van op basis van een vooraf bepaald vast bedrag per 
type schadegeval (zoals bv. maximum 25.000 EUR bij overlijden).

6.4 Wat is het drempelbedrag

Basisformule: de invaliditeit moet min. 15% bedragen.

6.5 Waar is de verzekering van toepassing

De verzekering is van toepassing in de landen vermeld op de groene kaart.

7. VERZEKERING BIJSTAND MAXI

7.1 Wie is verzekerd 

• de verzekeringsnemer, zijn wettelijke of feitelijke partner, hun ouders en hun ongehuwde kinderen, gedomicilieerd in België 
onder hetzelfde dak 

• de ongehuwde kinderen van de verzekeringsnemer of van de verzekerde partner, zelfs indien ze niet inwonend zijn bij de  
verzekeringsnemer maar elders in België 

• elk individu gedomicilieerd in België en gratis vervoerd (met uitzondering van lifters).

7.2 Wat is verzekerd

• bijstand aan personen in geval van ziekte, verwondingen, overlijden tijdens een verplaatsing 
• reisbijstand 
• bijstand aan de verzekerde voertuigen en aan de geïmmobiliseerde passagiers bij defect, ongeval, vandalisme of diefstal van het 

voertuig. 

7.3 Korting

Er is een korting voorzien voor elk bijkomend voertuig in het gezin

7.4 Waar is de verzekering geldig 

De verzekering is geldig in België en Europa.
* de bedragen worden geïndexeerd (index : december 2005 / basis 100 - 2004).

Meer informatie vindt u op www.amma.be/autoverzekering


