Informatiefiche BA-Bromfiets, Bromfietspolis en BA-Moto
WAARBORGEN
Heeft u een bromfiets of een moto waarmee u op de openbare weg komt ?
Dan bent U wettelijk verplicht hiervoor een verzekering af te sluiten die uw aansprakelijkheid dekt.
De Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen vergoedt immers de schade die uw voertuig veroorzaakt aan derden.
Deze verplichte verzekering is wettelijk gereglementeerd en voorziet in een aantal minimumvoorwaarden en uitsluitingen.

VOORWAARDEN
U kan uw bromfiets of moto verzekeren indien minstens één autovoertuig uit hetzelfde gezin bij de maatschappij verzekerd is
met een Bonus-Malus-graad lager dan 10.

BROMFIETS BRAND & DIEFSTAL (BROMFIETSPOLIS)
U kan uw bromfiets ook verzekeren tegen brand & diefstal.
- het moet gaan om een nieuwe bromfiets
- de te verzekeren waarde mag niet hoger zijn dan € 1.900,00 (excl. BTW en korting)
- het voertuig mag overdag niet thuis worden gestald zonder op slot te zijn en mag bij duisternis enkel thuis in een garage
worden achtergelaten.

IN WELKE LANDEN KAN IK GENIETEN VAN DEZE WAARBORG
Deze verzekering is geldig in alle landen vermeld op het verzekeringsbewijs (witte kaart).

LOOPTIJD
Eén jaar, wordt stilzwijgend verlengd.

TAKSEN
De verzekeringspremies van de producten BA-Bromfiets en BA-Moto zijn onderworpen aan een verzekeringstaks van 27,10 %.
De verzekeringspremie van het product Bromfiets Brand & Diefstal is onderworpen aan een verzekeringstaks van 26,75 %.

PRAKTISCHE INFORMATIE
- Elke beslissing tot ondertekening van het bedoelde product
moet gebeuren op basis van een volledige analyse van alle
relevante documenten met contractuele en precontractuele
informatie.
- Deze informatiefiche kan gewijzigd worden. U kan een
geactualiseerde versie raadplegen op
http://www.optimco.be/infofiches
- Deze informatiefiche is niet bindend. Alleen de algemene en
bijzondere voorwaarden zijn bindend. Voor meer details
verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden die u
kosteloos kan bekomen via uw makelaar of op onze website
http://www.optimco.be/algemene-voorwaarden

- Voor eventuele klachten kunt u terecht bij
OPTIMCO NV – klachtenonthaal
Sneeuwbeslaan 14, 2610 Antwerpen-Wilrijk
of via klachtenonthaal@optimco.be
Als die procedure geen oplossing biedt, kunt u de
Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as)
contacteren op volgend adres: de Meeûssquare 35, 1000
Brussel, fax 02/547.59.75
- Deze informatiefiche diende, overeenkomstig de geldende
reglementering, niet vooraf door de FSMA te worden
goedgekeurd.
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