
Productfiche Bestuurder

Deze fiche geldt voor personenwagens, minibussen, kampeerwagens en lichte vrachtwagens (max. 3,5 t).

Lees naast deze fiche de Algemene Voorwaarden van de verzekering Bestuurder goed. Hierin staat wanneer wij betalen.  
En hoeveel wij betalen. Maar ook wanneer wij niet betalen. 
Lees ook de Bijzondere Voorwaarden goed. Daarin staat welke formule van de verzekering Bestuurder u hebt. Wanneer wij 
betalen en hoeveel wij betalen, hangt af van welke formule u kiest: Bestuurder Select of Bestuurder Safe.

Waarvoor is deze 
verzekering nuttig?

De verzekering Bestuurder is een verzekering die de lichamelijke schade van personen ver-
zekert. 
• Raakt u als bestuurder van een voertuig waarin u als bestuurder verzekerd bent, gekwetst 

door een verkeersongeval? Dan betalen wij voor de kwetsuren die u hebt. 
• Overlijdt u door het verkeersongeval? En lijden de personen die volgens de wet uw rechten, 

uw schulden, uw geld en ook uw spullen moeten krijgen als u overlijdt, schade door uw 
overlijden? Dan betalen wij die schade.

Welke personen zijn 
verzekerd?

Met deze verzekering is elke bestuurder verzekerd die het verzekerde voertuig bestuurt op het 
moment dat het verkeersongeval gebeurt. Er zijn wel 3 regels:
• de bestuurder moet een geldig rijbewijs hebben;
• de bestuurder moet toestemming hebben van de eigenaar van dat voertuig om het te mogen 

besturen, en
• die bestuurder moet ook in België wonen en er ingeschreven zijn. 

In welke voertuigen 
bent u verzekerd?

Hieronder staat in welke voertuigen u als bestuurder verzekerd bent wanneer u gekwetst 
raakt of overlijdt door een verkeersongeval:
• in het omschreven voertuig, dat is het voertuig dat in de Bijzondere Voorwaarden staat;
• in het tijdelijk vervangingsvoertuig dat u gebruikt als u het omschreven voertuig voor 

even niet kunt gebruiken, bijvoorbeeld voor onderhoud of herstelling. Of zelfs wanneer u 
het omschreven voertuig nooit meer kunt gebruiken, zoals bij totaal verlies.

Wanneer bent u ook 
nog verzekerd?

• U bent ook verzekerd als iemand met geweld het voertuig steelt of probeert dat te doen. 
Wij noemen dat carjacking.

• In de situaties hieronder bent u ook verzekerd als u dicht bij het verzekerde voertuig bent:
- U stapt in of uit het verzekerde voertuig.
- U laadt bagage in of uit het verzekerde voertuig.
- U bent onderweg en u herstelt iets aan het verzekerde voertuig.
- U raakt gekwetst doordat het verzekerde voertuig brandt.
- U plaatst een gevarendriehoek na een verkeersongeval of pech met het verzekerde 

voertuig.
- U helpt slachtoffers van een verkeersongeval.
- U helpt personen die pech hebben met hun voertuig.
- U tankt brandstof in het verzekerde voertuig.

Voor welke schade 
betalen wij minder?

Droeg u geen veiligheidsgordel toen u het verkeersongeval kreeg?
Dan verminderen wij het bedrag dat wij betalen in de mate waarin de dokter die ons raad 
geeft, kan aantonen dat uw kwetsuren zijn veroorzaakt of verergerd doordat u uw veilig-
heidsgordel niet droeg of niet volgens het verkeersreglement.

Voor welke schade 
betalen wij niet?

Hieronder staan enkele voorbeelden van situaties waarin wij niet betalen.
• Als het verkeersongeval opzettelijk is veroorzaakt.
• Als de bestuurder alcohol, medicijnen of drugs heeft gebruikt.
• Als u meedoet aan een snelheidsrit, behendigheidsrit of dergelijke wedstrijden.
• Als u op een circuit rijdt.
• Als u meedoet aan een weddenschap of uitdaging.
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Formules Bij de verzekering Bestuurder hebt u de keuze uit 2 formules:
• Bestuurder Select: dan betalen wij voor een deel van de schade een vooraf afgesproken 

bedrag. Dat bedrag hangt dus niet af van de grootte van uw werkelijke schade. 
• Bestuurder Safe: dat is de meest uitgebreide formule. Hierbij betalen wij geen vooraf 

afgesproken bedrag. Maar wij betalen wel uw werkelijke schade. Hoeveel wij betalen, 
bepalen wij met de regels die de Belgische rechtbanken gebruiken als zij berekenen welk 
bedrag iemand moet krijgen als hij gekwetst raakt of overlijdt door een verkeersongeval.

Wat betalen wij als u 
gekwetst raakt of 
overlijdt?

Voor welke schade betalen wij? Bestuurder Select Bestuurder Safe

Blijvende persoonlijke 
ongeschiktheid of BPO (*)

25.000,00 EUR
(bij 100 % BPO  75.000,00 EUR)

500.000,00 EUR

Blijvende economische 
ongeschiktheid (**) -

Blijvende huishoudelijke 
ongeschiktheid (***) -

Tijdelijke persoonlijke, 
economische en huishoudelijke 
ongeschiktheid

-

Esthetische schade -

Medische kosten en aangepast 
vervoer

4.000,00 EUR

Aanpassingen aan uw woning of 
uw voertuig

-

Overlijden 12.500,00 EUR (°)

Kosten voor begrafenis of crematie 3.500,00 EUR

Eigen risico Wij vergoeden vanaf 1 % blijvende ongeschiktheid, dus zonder eigen risico.

Tarieven incl. taksen 
en kosten

Bestuurder Select:  35,00 EUR (°°) 
Bestuurder Safe:  75,00 EUR (°°)

Andere verzekeringen Wenst u zich als bestuurder te verzekeren in om het even welke wagen dan kan dit via een 
aparte verzekering Veilig op Weg. In die verzekering kunt u ook het ganse gezin verzekeren 
als bestuurder in alle wagens. Of als bestuurder of passagier in alle wagens. In de ruimste 
formule ‘Gezin in verkeer’ is uw gezin verzekerd als bestuurder of passagier in een rij- of 
vaartuig. En ook als passagier in een openbaar vervoermiddel zoals een trein, tram of bus 
en zelfs als voetganger of fietser.

 Voor meer info lees de fiche ‘Productfiche Veilig op Weg’. 

(°) Overlijden u en uw echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner allebei door hetzelfde verkeersongeval? En laten jullie kinderen na die op 
het moment van het verkeersongeval nog te uwen laste vallen? Dan betalen wij aan die kinderen samen 25.000,00 EUR. 
(°°) De vermelde premies gelden op 01/02/2016.

(*) Persoonlijke ongeschiktheid
U kunt de dagelijkse dingen die u deed vóór het verkeersongeval geheel of gedeeltelijk niet meer doen. Dat komt door uw kwetsuren van het 
verkeersongeval. Of doordat u psychische schade hebt door het verkeersongeval. Met dagelijkse dingen bedoelen wij niet het huishouden of uw 
professionele werk. 
(**) Economische ongeschiktheid
U kunt het professionele werk dat u deed vóór het verkeersongeval geheel of gedeeltelijk niet meer doen. Of u kunt helemaal niet meer werken.  
Dat komt door uw kwetsuren van het verkeersongeval.
(***) Huishoudelijke ongeschiktheid
U kunt de huishoudelijke taken geheel of gedeeltelijk niet meer doen. Of u moet hiervoor meer inspanningen leveren. Dat komt door uw kwetsuren 
van het verkeersongeval.

!

Nieuw!
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Uw veiligheid, onze zorg. 
www.baloise.be

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11
Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB

Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.

De verzekering Bestuurder is een persoonsverzekering naar Belgisch recht. Wilt u een verzekering nemen? Informeer u dan grondig over uw 
wettelijke bescherming, onze segmentatiecriteria en onze algemene voorwaarden op www.baloise.be. 

Hebt u klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dit geen oplossing? Dan kunt 
u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 – 1000 Brussel.
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