
BA Lichte vrachtwagens (max. 3,5 t)
Lees naast deze fiche de Algemene Voorwaarden van de verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) Motorrijtuigen 
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 waarvoor u dat voertuig gebruikt.

Waarvoor is deze 
verzekering nodig?

De verzekering BA Motorrijtuigen is een verplichte verzekering. Dat staat in de wet. 
Alleen als u die verzekering neemt, mag u met een voertuig zoals een personenwagen 
of een lichte vrachtwagen (max. 3,5 t) de weg op.

Veroorzaakt u met een voertuig dat wij verzekeren een verkeersongeval? 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.

Standaard betalen wij voor schade aan goederen, dingen, voertuigen en gebouwen 
maximaal 129.550.507,49 EUR per schadegeval (bedrag onderhevig aan indexatie).

Voor welke schade 
moeten wij niet betalen?

Hieronder staan enkele voorbeelden van schade waarvoor wij niet betalen:
• schade aan het verzekerde voertuig;
• schade aan dingen en goederen die u voor uw beroep en niet gratis vervoert met het 

verzekerde voertuig. In dat geval betalen wij de schade aan de persoonlijke kledij en 
bagage van de passagiers wel;

• schade doordat u met het verzekerde voertuig meedeed aan een snelheidsrit, 
regelmatigheidsrit, behendigheidsrit of dergelijke wedstrijden waarvoor de overheid 
toestemming gaf.

Voor welke schade moet 
u ons terugbetalen?

Soms moet u ons de schadevergoeding, de gerechtskosten en de interesten die wij 
hebben betaald, terugbetalen. Bijvoorbeeld wanneer u schade veroorzaakt en wij 
bewijzen dat u dat deed:
• met opzet;
• doordat u dronken of onder invloed van drugs was;
• terwijl u van de plaatselijke wetgeving niet met het voertuig mocht rijden.

In sommige gevallen hebt u een franchise. Dat is het deel van het schadebedrag 
dat u aan ons moet terugbetalen. Bijvoorbeeld een bestuurder jonger dan 23 
jaar veroorzaakt een schadegeval. En in de Bijzondere Voorwaarden staat dat de 
bestuurder 23 jaar of ouder is.

Waar bent u verzekerd? U bent verzekerd in alle landen vermeld in de Algemene Voorwaarden BA 
Motorrijtuigen. U bent bij ons dus ook verzekerd in volgende landen: Noord-Macedonië 
en Servië.

Productfiche

1/7



Wat doen wij meer dan 
wat in de wet staat?

De Algemene Voorwaarden zijn voor de meeste verzekeraars gelijk, omdat dat in de 
wet staat. Maar wij doen meer:

• Wij verzekeren gratis de niet-gekoppelde aanhangwagen. Hij mag dan niet 
meer dan 750 kg wegen. En hij moet de nummerplaat dragen die staat op de 
‘verzekeringskaart’ van uw voertuig.

• U krijgt gratis hulp zoals bijvoorbeeld de sleping van uw voertuig bij een schadegeval 
waarvoor wij moeten betalen. Niet alleen in België maar ook in het buitenland. 

• Hebt u een vervangend voertuig gekocht? En neemt u daarvoor deze verzekering bij 
ons? Dan geldt die verzekering ook voor uw vorige voertuig. Dit zijn de regels voor de 
gratis verzekering van uw vorige voertuig:
− u bent nog eigenaar van uw vorige voertuig;
− dat voertuig is niet meer verzekerd;
− de verzekering voor uw vorige voertuig geldt maximaal 16 dagen;
− de bestuurder is de verzekeringnemer, zijn echtgenoot of zijn samenwonende 

partner, de inwonende kinderen en de persoon die met toestemming van de 
eigenaar een testrit met het voertuig maakt.

• Soms moet u ons de schadevergoeding, de gerechtskosten en de interesten die wij 
hebben betaald, terugbetalen. Wij hebben besloten dat u dat niet moet doen in 
volgende situaties:
− als het verzekerde voertuig geen geldig keuringsbewijs heeft op het moment van 

het schadegeval;
− als de persoon die deze verzekering heeft genomen ons per ongeluk te weinig 

of verkeerde informatie heeft gegeven over het omschreven voertuig of over de 
gebruikelijke bestuurders of te weinig of verkeerde informatie heeft gegeven die 
belangrijk is voor deze verzekering.

Hebt u ook een 
motorfiets bij  
ons verzekerd?

Dan kunt u tot 70 % korting krijgen op de premie van uw motorfiets!

→ Voor meer info lees de fiche ‘BA Motorfietsen’.

Bonus-malussysteem Hebben u of de gebruikelijke bestuurder geen ‘attesten schadeverleden’?  
Dan start u in graad 11.

U kunt maximaal dalen tot graad -2!

Wij berekenen de graad met de gegevens die hieronder staan:
• Wij krijgen de ‘attesten schadeverleden’ van u en de gebruikelijke bestuurders. 

Daarin staat hoeveel schadegevallen iedereen had in de laatste 5 jaar. Heeft iemand 
minder dan 5 jaar een rijbewijs, dan gaan wij zover als wij kunnen terug.

• Daarnaast bekijken wij hoelang iedereen een rijbewijs categorie B of hoger heeft.

Is uw graad -2? Dan houdt u ook na een schadegeval in fout graad -2.
In volgende situaties kunnen wij wel een andere beslissing nemen:
• na 3 schadegevallen of meer waarvoor wij moeten betalen;
• na een schadegeval met dronkenschap of bij strafbare alcoholintoxicatie. Of onder 

invloed van iets anders, bijvoorbeeld medicijnen of drugs;
• na een schadegeval met opzet, fraude of vluchtmisdrijf;
• na een schadegeval veroorzaakt doordat de bestuurder niet meer geschikt is om te 

rijden. Die situatie moet blijken uit onderzoek van een onafhankelijke organisatie of 
dokter.

!
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BM Safe Hebt u de uitbreiding BM Safe genomen voor uw verzekering BA Motorrijtuigen? Dan 
passen wij uw bonus-malusgraad niet aan. Hoe gaan we daarbij te werk?

• Hebt u een schadegeval veroorzaakt waarvoor wij hebben betaald? Dan behoudt u 
de graad die u had op uw vorige hoofdvervaldag. 

• Dat doen wij voor 1 schadegeval per verzekeringsjaar. 

• Zijn er meer schadegevallen waarvoor u aansprakelijk bent in een verzekeringsjaar? 
Dan verhogen wij voor die bijkomende schadegevallen uw graad wel met 5 graden 
per schadegeval. 

Bereikt u graad -2? Dan geldt BM Safe niet meer. U geniet dan onze levenslange 
garantie -2. 

BM Safe geldt niet na een schadegeval: 
• veroorzaakt doordat de bestuurder dronken was. Of doordat hij iets anders 

genomen heeft, bijvoorbeeld drugs, medicijnen of hallucinogene stoffen; 
• met opzet, fraude of vluchtmisdrijf; 

• veroorzaakt door een bestuurder zonder geldig rijbewijs; 

• veroorzaakt doordat de bestuurder niet meer geschikt is om te rijden.

Hoe berekenen wij de 
premie voor een lichte 
vrachtwagen  
(max. 3,5 t)?

Wij berekenen de premie met de gegevens die wij van u krijgen: 
• de gegevens van de lichte vrachtwagen (max. 3,5 t):

− de kW;
− het aantal plaatsen;
− het gebruik.

• de gegevens van de persoon die deze verzekering neemt en van de gebruikelijke 
bestuurders:
− hun rijervaring, daaronder verstaan wij hoeveel jaar zij al met een personenwagen 

of een lichte vrachtwagen (max. 3,5 t) rijden;
− hun leeftijd;
− bent u een particulier, een onderneming met maximaal 5 lichte vrachtwagens én 

maximaal 9 werknemers of een onderneming met minimaal 6 lichte vrachtwagens 
of minimaal 10 werknemers;

− woonplaats.
• de graad.
Daarbovenop rekenen wij de lasten en taksen.
Gebruikt u uw lichte vrachtwagen (max. 3,5 t) voor thuisleveringen en koerierdiensten, 
dus om goederen snel bij klanten te brengen? Dan kunnen wij u niet verzekeren.

Bent u een particulier? En gebruikt u uw lichte vrachtwagen (max. 3,5 t) enkel voor 
privégebruik?
Dan berekenen wij uw premie zoals voor een personenwagen.

Veiligheidsopties Wij belonen u als u actief bijdraagt tot een groenere en veiligere wereld. Is uw 
voertuig uitgerust met een of meerdere veiligheidsopties? Dan krijgt u kortingen op de 
verzekering BA Motorrijtuigen. U kunt kortingen krijgen tot maximaal 10 %.  
Voor elektrische of hybride voertuigen met elektrische motor geven wij 10 % korting op 
de verzekering BA Motorrijtuigen.

→ Voor meer info lees de fiche ‘Veiligheidsopties’. U vindt hierin ook terug welke 
veiligheidsopties in aanmerking komen.

!
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Oldtimer U betaalt maar 161,23 EUR(*), inclusief taksen en kosten. 

Wanneer kunt u die premie krijgen?
• Het voertuig is ingeschreven als ‘oldtimer’ bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen.
• U gebruikt het voertuig zoals wettelijk opgelegd.
• Het voertuig waar u dagelijks mee rijdt, is bij ons verzekerd. Rijdt u met een voertuig 

van uw werkgever? Dan kunt u die premie krijgen als u een verzekering Brand 
Particuliere Risico’s en een verzekering BA Gezin bij ons hebt.

• De bestuurder is 26 jaar of ouder.

Gezinsplan Maakt deze verzekering deel uit van een Gezinsplan? En voldoet dat 
Gezinsplan aan de voorwaarden van het Safety Pack? Dan is de schade die 
BOB veroorzaakt aan het voertuig waarmee hij rijdt, ook verzekerd.

• Schade ‘als BOB’
 Rijdt u of iemand van uw gezin met een personenwagen of een lichte vrachtwagen 

(max. 3,5 t) van een ander? En hebt u of heeft uw gezinslid schade veroorzaakt aan dat 
voertuig? Is dat schade waarvoor wij betalen onder het risico ‘Voertuigschade’ in onze 
verzekering Omnium Safe 1? Dan betalen wij voor die schade.

• Schade ‘door BOB’
 Rijdt een BOB met uw personenwagen of lichte vrachtwagen (max. 3,5 t)? En 

veroorzaakt die persoon schade aan uw voertuig? Is dat schade waarvoor wij betalen 
onder het risico ‘Voertuigschade’ in onze verzekering Omnium Safe 1? Dan betalen wij 
voor die schade.

Wanneer voldoet uw Gezinsplan aan de voorwaarden van het Safety Pack?
• Het Gezinsplan bevat 3 of meer verzekeringen waarvan minstens:

– één verzekering BA Motorrijtuigen;
– één verzekering Brand Particuliere Risico’s;
– en één verzekering uit de volgende producten: BA Gezin, Ongevallen privéleven en 

verkeer, Huispersoneel.
• Zowel verzekeringen die al lopen als deze die pas later starten, tellen hiervoor mee. 
• Polissen in het Gezinsplan met verzekeringen die tijdelijk stopgezet zijn doordat de 

premie niet betaald is, tellen wij niet mee.

→  Meer info over het Gezinsplan en alle Safety Pack-voordelen vindt u in de  
  fiche ‘Gezinsplan’.

Baloise Assistance
Tel.: +32 3 870 95 70 
Fax: +32 2 533 77 75 
assistance@baloise.be

Neemt u de verzekering BA Motorrijtuigen bij ons? Dan laten wij na een 
verkeersongeval waarvoor wij moeten betalen het verzekerde voertuig gratis 
overbrengen naar een hersteller. Dat doen wij in alle landen waar onze verzekering 
standaard geldt. U vindt die landen terug op onze ‘Verzekeringskaart’. 

Neemt u ook de verzekering Omnium Safe 1 bij ons? En kunt u door het schadegeval 
waarvoor wij betalen niet meer rijden met uw personenwagen? Dan regelen wij 
een vervang-wagen voor maximaal 7 dagen. Dat doen wij voor een schadegeval 
dat u hebt in België of tot 30 km buiten de landsgrenzen of in het Groothertogdom 
Luxemburg.
Wenst u nog meer hulp? Dan bevelen wij u onze verzekering Uitgebreide Assistance 
Voertuig of onze verzekering Uitgebreide Assistance – Voertuig en Personen aan.
Wij werken samen met Europ Assistance Services, voor alle dienstverlening in België, 
en wij hebben een verzekering bijstand bij Europ Assistance Belgium voor de landen 
buiten België.
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Bijkomende verzekeringen

Rechtsbijstand Supra 
All-risk

Een ongeval is snel gebeurd en kan grote gevolgen hebben.
Euromex helpt u om het schadebedrag terug te eisen van diegene die de schade 
veroorzaakt. 
En zij helpen u ook als u strafrechtelijke verdediging nodig hebt.

Bestuurder Met deze verzekering is elke bestuurder verzekerd voor zijn lichamelijke schade als hij 
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;
• die bestuurder moet ook in België wonen en er ingeschreven zijn.

U hebt 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 de werkelijke 
schade.

• Bestuurder Safe: in deze formule betalen wij wel voor de 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 (maximaal 500.000,00 EUR).

→  Voor meer info lees de fiche ‘Productfiche Bestuurder’.

Wenst u zich als bestuurder te verzekeren in om het even welk voertuig? Dan kunt u dit 
via een aparte verzekering Veilig Gevoel. In die verzekering kunt u ook het hele gezin 
verzekeren als bestuurder in alle voertuigen. Of als bestuurder en passagier in alle 
voertuigen. 

→  Voor meer info lees de fiche ‘Productfiche Veilig Gevoel’.

Omnium Safe 1 Deze verzekering is een verzekering die de schade aan uw voertuig verzekert. U kunt uw 
voertuig verzekeren tegen volgende risico’s: Brand, Diefstal, Glasbreuk, Voertuigschade, 
Natuurevenementen en Aanrijding met dieren.

• U kunt kiezen tussen factuurwaarde of originele cataloguswaarde.

• Voor uw franchise Voertuigschade hebt u een ruime keuze:  
250,00 - 500,00 - 750,00 EUR - …, Engelse franchise van 750,00 EUR exclusief BTW.

• U hebt een ruime keuze aan formules die het schadebedrag berekenen als uw 
voertuig totaal verlies is: 12, 6 en 0 maanden.

→  Voor meer info lees de fiche ‘Productfiche Omnium Safe 1’.
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Vervoer van goederen 
over de weg voor eigen 
rekening

Deze verzekering geldt voor 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 de diefstal van de goederen tot 
maximaal de verzekerde waarde die in de Bijzondere Voorwaarden staat. U kunt kiezen 
uit verschillende verzekerde bedragen.

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

Machinebreuk Safe 1  
(enkel voor lichte 
vrachtwagens en hun 
aanhangwagens)

Dit is een verzekering die de schade verzekert aan een toestel dat vast gemonteerd is 
op het omschreven voertuig om te gebruiken als werktuig.

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 1’.
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Dit is een publicitaire boodschap.
Deze fiche geeft een kort eenvoudig overzicht van ons product. 
Enkel de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden 
zijn bindend. Lees naast deze fiche de Algemene Voorwaarden 
van de polis Mobility Safe 1 goed. Hierin staat wat wij betalen, 
maar ook wanneer wij niet betalen. Lees ook de Bijzondere 
Voorwaarden goed. Daarin staat welke verzekeringen voor u 
gelden. De polis is het contract dat wij met de verzekeringnemer 
sluiten. 
De verzekering BA Motorrijtuigen is een verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering van Baloise. Die verzekering is 
onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst duurt een 
jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wilt u een polis nemen? 
Bekijk dan de IPID-fiche, onze Algemene Voorwaarden en 
onze segmentatiecriteria om u grondig te informeren over 
uw wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wilt u meer 
informatie? Neem dan contact op met uw makelaar.

Klacht Baloise
Hebt u een klacht? Laat het ons weten via e-mail naar  
klacht@baloise.be, via www.baloise.be/klachten, per brief of 
telefonisch 078 15 50 56. Biedt dat geen oplossing? Dan kunt u 
contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: 
info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be, 
de Meeûssquare 35 – 1000 Brussel, 02 547 58 71.

Klacht Euromex
Hebt u een klacht over de verzekering Rechtsbijstand? Dan kunt u 
contact opnemen met Euromex per brief (Generaal Lemanstraat 
82-92, 2600 Berchem), telefonisch (03 451 44 45) of per e-mail 
(klachtenbehandeling@euromex.be).

Klacht Europ Assistance
Hebt u een klacht in verband met de verzekeringen Baloise 
Assistance? Dan kunt u contact opnemen met de Complaints 
Officer van Europ Assistance Belgium nv (Kantersteen 47, 1000 
Brussel), telefonisch (02 541 90 48) of per e-mail (complaints@
europ-assistance.be).
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