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Productfiche

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

Lees naast deze fiche de Algemene Voorwaarden van de verzekering Omnium Safe 1 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 in Omnium Safe 1. In de Bijzondere Voorwaarden staat ook of het Safety Pack 
Omnium voor u geldt.

Acceptatie Het Safety Pack Omnium:
• kan enkel genomen worden samen met de Grote Omnium: 

– ofwel bij een nieuwe verzekering Grote Omnium; 
– ofwel bij een vervanging van voertuig;

• moet op hetzelfde ogenblik beginnen als de verzekering Grote Omnium die u bij ons 
neemt, en

• is mogelijk voor zowel nieuwe voertuigen als voor tweedehandsvoertuigen tot 5 jaar 
oud.

Franchise Het deel van het schadebedrag dat u zelf moet betalen noemen wij de franchise.
De franchise dat u in de voorwaarden Omnium Safe 1 hebt, geldt ook voor het Safety 
Pack Omnium. Die franchise wordt toegepast per schadegeval.

Voordelen Het Safety Pack Omnium is aanvullend op de verzekering Omnium Safe 1.
Hebt u een Safety Pack genomen? Dan verzekeren wij onder de risico’s die u in Omnium Safe 1  
genomen hebt ook de schade die hieronder staat.

Risico’s

Wij betalen voor:
• de brandstof die iemand uit uw voertuig steelt;
• de vervanging van de sloten, de sleutels, het startsysteem zonder sleutel of de af-

standsbedieningen of het opnieuw programmeren van de codes van het antidiefstal-
systeem of het nadiefstalsysteem bij:
– verlies van sleutels, het startsysteem zonder sleutel of de afstandsbediening;
– verlies of diefstal van inschrijvingsbewijs of gelijkvormigheidsattest.

Diefstal

Voertuigschade Hebt u schade door het verschuiven van de lading van het verzekerde voertuig doordat 
u heel hard moet remmen om een schadegeval te vermijden? En is uw voertuig geladen 
volgens de wettelijke regels? Met het Safety Pack Omnium betalen wij in dat geval maxi-
maal 1.250,00 EUR exclusief BTW. Het maakt daarbij niet uit of u privé iets aan het doen 
bent als het schadegeval ontstaat of voor uw beroep.NIEUW!
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Safety Pack Omnium

Voor alle risico’s 
waarvoor u verzekerd 
bent

Wij betalen tot maximaal 1.250,00 EUR exclusief BTW voor:
• schade aan de fietsendrager of dakkoffer bevestigd op uw voertuig of de diefstal of 

poging tot diefstal daarvan; 
• schade aan de bagage* of de diefstal of poging tot diefstal daarvan (alleen als er 

inbraakschade is aan het voertuig);
• de set winterbanden of zomerbanden die op het moment van totaal verlies of dief-

stal niet op uw voertuig gemonteerd waren. 
 Hoeveel betalen wij voor de set banden die op het moment van het schadegeval niet 

op uw voertuig gemonteerd waren? Dat hangt af van 2 dingen:
– de aankoopprijs van die banden, en
– hoe oud die banden zijn.

- Minder dan 2 jaar oud: wij betalen 100 % van de aankoopprijs.
- 2 jaar oud maar minder dan 3 jaar: wij betalen 75 % van de aankoopprijs.
- 3 jaar oud maar minder dan 4 jaar: wij betalen 50 % van de aankoopprijs.
- 4 jaar oud maar minder dan 5 jaar: wij betalen 25 % van de aankoopprijs.
- 5 jaar oud of ouder: wij betalen niets.

Wij regelen een vervangwagen bij totaal verlies of diefstal:
• Hebt u een personenwagen? En wordt die gestolen, of is dat voertuig totaal verlies in 

België of Luxemburg? Dan krijgt u een vervangwagen voor maximaal 30 dagen achter 
elkaar. 
Hebt u een schadegeval in een van de landen die wij verzekeren (zie onze verzeke-
ringskaart), maar niet in België of Luxemburg? Dan mag u bij totaal verlies of diefstal 
een vervangwagen huren en dan betalen wij voor de huur van die vervangwagen 
voor maximaal 30 dagen achter elkaar. En alleen als u ons de huurfactuur bezorgt. Er 
is wel een maximum. Wij betalen in totaal nooit meer dan 1.250,00 EUR exclusief BTW.

• Hebt u een minibus, kampeerwagen of lichte vrachtwagen (max. 3,5 t)? Dan betalen 
wij de huur van een vervangwagen voor maximaal 30 dagen achter elkaar. En tot 
maximaal 1.250,00 EUR exclusief BTW.

De 30 dagen beginnen:
– bij een gestolen voertuig vanaf de dag dat wij uw aangifte hebben gekregen;
– bij totaal verlies vanaf de dag dat u het schadegeval kreeg.

(*) Bagage is alles wat het verzekerde voertuig vervoert, behalve: 
 - brandstof;
 - sleutels, startsystemen zonder sleutel en afstandsbedieningen van dat voertuig;
 - boorddocumenten van dat voertuig zoals het inschrijvingsbewijs of het gelijkvormigheidsattest;
 - dakkoffers en fietsendragers;
 - bont;
 - muntstukken, bankbiljetten, zegels, aandelen, obligaties, cheques of andere waardepapieren;
 - waardebonnen, cadeaubonnen of kaarten waar geld op staat, bijvoorbeeld bankkaarten of geschenkkaarten;
 - edelmetaal, juwelen, edelstenen of echte parels die niet in een sieraad zitten.    


