
Verzekering Motorrijtuigen

Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Argenta Assuranties nv Autoverzekering 

Disclaimer: Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtin-
gen zijn niet exhaustief. Raadpleeg voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de 
verzekerde de algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct. 

Wat is dit voor type verzekering? 

Deze verzekering is een verzekering waarin meerdere waarborgen inbegrepen zijn. Wij verzekeren uw burgerlijke aansprakelijkheid tegenover 
derden (schade aan anderen) voor een personenwagen of lichte vrachtwagen. Daarnaast kunt u ook optioneel rechtsbijstand, materiële schade 
aan de wagen en de lichamelijke schade als bestuurder verzekeren. 

Wij verzekeren uw burgerlijke aansprakelijkheid voor een auto 
en/of lichte vrachtwagen conform de wet van 21 november 
1989. Daarnaast kunt u bijkomende optionele waarborgen 
verzekeren.

Basiswaarborg

P Module BA
- Schade aan anderen
- Gratis bijstand na ongeval in België of tot 20 kilo

meter buiten de landsgrenzen

Optionele waarborgen via modules

- Module gedeeltelijke omnium
- Waarborgen module BA
- Brand
- Diefstal
- Glasbraak
- Natuurkrachten
- Aanrijding dier

- Module volledige omnium
- Waarborgen module gedeeltelijke omnium
- Eigen (stoffelijke) schade

Optionele waarborgen buiten modules

- Rechtsbijstand Safe
- Bestuurder+

Voor de waarborgen gelden waarborggrenzen die in de  
algemene en/of bijzondere voorwaarden terug te vinden zijn. 

O Schade aan het verzekerde voertuig (in de Module BA)
O Schade die opzettelijk is veroorzaakt
O Het besturen van een verzekerd voertuig in dronken 

toestand of in een gelijkaardige toestand die het gevolg 
is van producten andere dan alcoholische dranken

O Waarborg rechtsbijstand Safe: schade die minder dan 125 
euro bedraagt

! Als u uw verplichtingen tijdens de overeenkomst niet
nakomt, dan kunnen wij onze prestaties verminderen.

! Op de waarborg Eigen Schade is een vrijstelling van
toepassing die u kunt terugvinden in de bijzondere voor-
waarden. De vrijstelling valt weg bij totaal verlies van het
voertuig.

! De maximale tussenkomst Rechtsbijstand Safe bedraagt
40.000 euro.

! De vergoeding van de gedeeltelijke schade in beide
modules omnium wordt uitbetaald na bewijs van herstelling
van de opgelopen schade aan de wagen.

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd?

Zijn er beperkingen in dekking?
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RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 0858 voor de takken 
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P Het verzekerde voertuig is gedekt in alle niet doorkruiste landen die vermeld staan op de groene kaart. 
P Bijstand na ongeval is gedekt in België en tot 20 kilometer buiten de Belgische landsgrenzen.

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premie- 
betaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hieraan bijkomende kosten verbonden.

De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en 
wordt stilzwijgend verlengd.

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per 
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

• U moet uw verzekeraar eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van
de overeenkomst.

• Indien er zich wijzigingen voordoen tijdens de looptijd van de overeenkomst (o.a. wijziging van voornaamste bestuurder,
adreswijziging, …), moet u dat melden aan uw verzekeraar.

• U moet alle opgenomen voorzorgsmaatregelen treffen om te vermijden dat zich een schadegeval voordoet.
• U moet een schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. Verder

moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken.

Waar ben ik verzekerd?

Wanneer en hoe moet ik betalen?

Wanneer start en eindigt de dekking?

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?

Wat zijn mijn verplichtingen?




