
Productfiche Vervoer over de weg

Deze fiche geldt voor volgende voertuigen met een MTM van > 3,5 ton: vrachtwagens, trekkers, trage vrachtwagens  
(max. 40 km/h), kraanwagens en takelwagens en ook hun aanhangwagens of opleggers.

Lees naast deze fiche de Algemene Voorwaarden Mobility Safe 2 goed. Hierin staat wanneer wij betalen en hoeveel wij betalen,  
maar ook wanneer wij niet betalen.
Lees ook de Bijzondere Voorwaarden goed. Daarin staat het voertuig dat wij verzekeren en voor welke risico’s u verzekerd 
bent.

Wie verzekeren wij? Wij richten ons op bedrijven waarvan het transport niet de hoofdactiviteit is maar de hoofd-
activiteit ondersteunt.
Wij verzekeren ook lokale transportbedrijven tot maximaal 20 voertuigcombinaties.

BA Motorrijtuigen De verzekering BA Motorrijtuigen is een verplichte verzekering. Dat staat in de wet.
Alleen als u deze verzekering neemt, mag u met een voertuig zoals een vrachtwagen of een 
trekker de weg op.
Veroorzaakt u met een voertuig dat wij verzekeren een verkeersongeval? En bent u in fout? 
En heeft hierdoor iemand anders schade of is hierdoor iets beschadigd dat niet van u is?  
Dan moet u voor die schade betalen. 
Als u deze verzekering hebt, dan betalen wij voor die schade.

Zijn uw andere voertuigen ook bij ons verzekerd? Dan betalen wij ook voor de schade die uw 
vrachtwagen of trekker veroorzaakt aan uw andere voertuigen.

Hebt u ervoor gekozen om ons steeds een deel van het schadebedrag terug te betalen?  
Dan krijgt u hiervoor een korting op uw premie.

Voor vrachtwagens met een MTM van > 3,5 ton en < 7 ton rekenen wij een verlaagd tarief aan. 

Bestuurder jonger dan 
23 jaar

Is het schadegeval veroorzaakt door een bestuurder die jonger is dan 23 jaar? Dan moet u 
ons hiervoor niets terugbetalen. Niet in BA Motorrijtuigen en ook niet in Omnium.

Omnium Safe 2 Kleine Omnium
Kleine Omnium omvat de volgende risico’s: Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurevenementen 
en Aanrijding met dieren.

Grote Omnium
Grote Omnium omvat alle risico’s van Kleine Omnium + het risico Voertuigschade.

Let op! Voor alle aanhangwagens en opleggers is het risico Glasbreuk alleen verzekerd als 
u ons dat vraagt.

Welke waarde verzekeren wij?
U kiest zelf het bedrag waarvoor u uw voertuig, de opties en het toebehoren wilt verzekeren. 
Dat is de verzekerde waarde.
De waarde die u kiest, hoeft niet dezelfde te zijn als de echte waarde. Zij mag wel niet hoger 
zijn dan de originele cataloguswaarde van uw voertuig, de opties en het toebehoren.
Dat noemen wij een eersterisicoverzekering.

Wij verzekeren ook een aantal zaken gratis:
• de BTW die u niet kunt terugkrijgen van de belastingdienst;
• het antidiefstalsysteem en het nadiefstalsysteem dat u hebt laten plaatsen in uw voertuig.

Als het voertuig totaal verlies is, betalen wij tot maximaal 2.500,00 EUR exclusief BTW om 
opties en toebehoren over te bouwen naar het vervangende voertuig.
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Omnium Safe 2 Welk deel van het schadebedrag moet u zelf betalen?
In de Bijzondere Voorwaarden staat hoeveel u zelf moet betalen. Het deel dat u zelf moet 
betalen, is het eigen risico. 

Het eigen risico voor het risico Voertuigschade bedraagt minimaal:
• 1.250,00 EUR voor vrachtwagens en trekkers;
• 250,00 EUR voor aanhangwagens tot 3.500 kg;
• 500,00 EUR voor aanhangwagens en opleggers van 3.501 tot 11.999 kg;
• 750,00 EUR voor aanhangwagens en opleggers vanaf 12.000 kg.
Kiest u voor een hoger eigen risico? Dan krijgt u hiervoor een korting op uw premie Voertuig-
schade.

Bij totaal verlies en bij schade aan de kabels onder de motorkap door het knagen van kleine 
dieren moet u zelf niets betalen. Ook voor de risico’s Brand, Diefstal, Natuurevenementen 
en Aanrijding met dieren moet u zelf niets betalen.

Algemene Voorwaarden Omnium Safe 2
Neemt u de verzekering Omnium Safe 2? Dan gelden voor u standaard de Algemene Voor-
waarden Omnium Safe 2. Op die manier is uw voertuig uitstekend verzekerd tegen een scherpe  
premie.

Uitbreidingspack SuperTruck
Neemt u het Uitbreidingspack SuperTruck? Dan betaalt u 15 % meer. U bent dan wel extra 
verzekerd. Hieronder staat wat u dan extra hebt onder de risico’s die u in Omnium Safe 2 
genomen hebt.

Omnium Safe 2 Omnium Safe 2 
SuperTruck

Sleepkosten
Hebt u 
• sleepkosten
• demontagekosten 
• kosten om naar België terug te keren na een 

schadegeval in het buitenland? En het verze-
kerde voertuig kan niet meer rijden?

Voor die kosten samen betalen wij voor ieder 
verzekerd voertuig maximaal: 5.000,00 EUR(*) 7.500,00 EUR(*)

Zware fout
Maakt een van uw werknemers in uitvoering van 
zijn arbeidsovereenkomst een zware fout? Dan 
blijft de verzekering toch gelden voor u.
Onder zware fout verstaan wij:
• met opzet schade veroorzaken of er mede-

plichtig aan zijn;
• een schadegeval ontstaat terwijl de bestuurder  

meer dan 0,50 g/l alcohol in het bloed heeft 
(= 0,22 mg/l uitgeademde lucht), tenzij wij 
niet kunnen aantonen dat er een verband is 
tussen het gebruik van alcohol en het schade- 
geval;

• een schadegeval ontstaat terwijl de bestuurder  
drugs, medicijnen of andere zaken heeft 
gebruikt die invloed kunnen hebben op zijn 
rijgedrag, tenzij wij niet kunnen aantonen dat  
er een verband is tussen het gebruik van drugs,  
medicijnen of andere zaken en het schade-
geval.

Betalen wij in die situatie? Dan vragen wij onze 
uitgaven terug van de persoon die het schade-
geval heeft veroorzaakt.

U betaalt enkel het 
eigen risico dat 
in de Bijzondere 

Voorwaarden 
staat.

U betaalt enkel het 
eigen risico dat 
in de Bijzondere 

Voorwaarden staat.
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Omnium Safe 2 Schade aan persoonlijke spullen
Is het verzekerde voertuig totaal verlies?
Betalen wij dan voor schade aan de persoonlijke 
spullen van de bestuurder die op het moment 
van het schadegeval in het verzekerde voertuig 
zijn? 

Neen
Ja, maximaal

2.500,00 EUR(*)

Schade door de lading
Hebt u schade door:
• de lading;
• het verschuiven van de lading;
• het laden en lossen van de lading.
Dan betalen wij maximaal: 

Het deel van het schadebedrag dat u zelf moet 
betalen, is het eigen risico dat in de Bijzon-
dere Voorwaarden staat bij het risico Voertuig-
schade.

2.500,00 EUR(*) de verzekerde 
waarde

Glasbreuk
Moet u een deel van het schadebedrag zelf 
betalen?
• bij herstelling van de ruit:
• bij vervanging van de ruit:

Neen
Ja, uw eigen risico 

= 125,00 EUR

Neen
Neen

Extra korting Oefent u een beroep uit dat onder een van de volgende beroepsactiviteiten valt?
• kleine zelfstandige aannemer (maximaal 5 voertuigen en maximaal 10 werknemers)
• kleinhandel (exclusief winkelketens)
• ambachten
• vrije beroepen
Dan krijgt u van ons korting op de premie BA Motorrijtuigen en op de premie Omnium Safe 2.

Rechtsbijstand Een ongeval is snel gebeurd en kan grote gevolgen hebben. Euromex helpt u bij het terugeisen 
van het bedrag voor:
• lichamelijke schade;
• schade aan goederen, dingen, voertuigen en gebouwen.
En zij helpen u ook als u strafrechtelijke verdediging nodig hebt.

U kunt kiezen uit de volgende producten:
• verzekering Rechtsbijstand Supra; of
• verzekering Rechtsbijstand Safe Plus: dit is een nieuwe ‘alle risico’s, behalve’-formule op 

maat van de vrachtvervoerder. Rechtsbijstand Safe Plus zorgt voor een maximale veilig-
heid bij burgerrechtelijke, strafrechtelijke en contractuele geschillen.

Lees ook de fiche ‘Productvergelijking Rechtsbijstandsverzekering voor vrachtwagens Supra 
vs Safe Plus’. Daarin staat wie verzekerd is en waar en waarvoor u verzekerd bent.

Vervoer van goederen 
over de weg voor 
eigen rekening

Deze verzekering kunt u enkel nemen voor vrachtwagens < 12 ton.

Deze verzekering geldt voor de volgende goederen die u vervoert met het verzekerde voertuig:
• goederen die u hebt gekocht of wilt verkopen;
• machines en apparaten die van uzelf zijn. U vervoert of gebruikt ze voor uw werk;
• andere goederen in goede staat, die van u zijn of die aan u werden gegeven voor uw werk.

Wij betalen voor de schade aan de goederen of voor de diefstal van de goederen tot maxi-
maal de verzekerde waarde die in de Bijzondere Voorwaarden staat. U kunt kiezen uit ver-
schillende bedragen.

Voor meer info, lees de fiche ‘Productfiche Vervoer van goederen over de weg voor eigen 
rekening’.

NIEUW!
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Mobility Safe 2 is een autoverzekering naar Belgisch recht. Wilt u een verzekering nemen? Informeer u dan grondig over uw wettelijke bescher-
ming, 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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Machinebreuk Safe 2 Dit is een verzekering die de schade aan een toestel verzekert. Wij verzekeren de volgende 
toestellen: 
• een toestel dat vast gemonteerd is op het omschreven voertuig om te gebruiken als werk-

tuig, of 
• een meeneemheftruck.

Welke waarde verzekeren wij?
U kiest zelf het bedrag waarvoor u het toestel, de montagekosten en de kosten om het 
toestel klaar te maken voor gebruik wilt verzekeren. Staan de kosten voor het transport en 
de verpakking van het toestel ook op de factuur? Dan mag u die kosten ook verzekeren.  
Het bedrag dat u kiest, is de verzekerde waarde.
De waarde die u kiest, hoeft niet dezelfde te zijn als de echte waarde. Zij mag wel niet hoger 
zijn dan de nieuwwaarde van het toestel. 
Dat noemen wij een eersterisicoverzekering.
Wij verzekeren gratis de BTW die u niet kunt terugkrijgen van de belastingdienst.

Voor meer info, lees de fiche ‘Productfiche Machinebreuk Safe 2’.

Baloise Truck Assistance bestaat uit 2 verschillende formules:

Baloise Truck Assistance na een ongeval
U krijgt gratis hulp voor uw vrachtwagen of trekker, zoals bijvoorbeeld sleping van uw voertuig 
naar een hersteller, bij een ongeval waarvoor wij moeten betalen in BA Motorrijtuigen. Niet 
alleen in België, maar ook in het buitenland. De bijstand geldt ook voor de aanhangwagen of 
de oplegger die op het ogenblik van het ongeval gekoppeld was aan het motorvoertuig.
Wij verlenen ook de volgende diensten:
• medische hulp aan de bestuurder(s) bij ziekte tijdens de verplaatsing of in geval van 

kwetsuren door een verkeersongeval;
• bijstand bij overlijden;
• het voorschieten van kosten, bijvoorbeeld voor juridische bijstand in het buitenland;
• ter beschikking stellen van geld voor noodzakelijke, niet-medische uitgaven na een ongeval;
• het zoeken en reserveren van een parkeerplaats op een beveiligde parking.

Voor meer info, lees de fiche ‘Productfiche Baloise Truck Assistance na een ongeval’.

Uitgebreide Baloise Truck Assistance (pechverhelping)
U kunt voor uw vrachtwagen of trekker ook de optionele verzekering Uitgebreide Baloise 
Truck Assistance toevoegen aan uw polis(sen). Dan verlenen wij hulp in binnen- en buiten-
land als het voertuig niet meer kan rijden door pech. Deze bijstand is ook van toepassing op 
de aanhangwagen of de oplegger die op het ogenblik van de panne gekoppeld was aan het 
motorvoertuig.

Wij verlenen ook bijstand na een lekke band (maximaal 2 lekke banden per verzekeringsjaar).

Voor meer info, lees de fiche ‘Productfiche Uitgebreide Baloise Truck Assistance’.

(*) exclusief BTW

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!
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