
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 de motorfiets die wij verzekeren. En waarvoor u die motorfiets 
gebruikt. 

BA Motorfietsen

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 motorfiets de weg op.

Veroorzaakt u met een motorfiets die 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, 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 de verzekerde motorfiets;

• schade aan dingen en goederen die u voor uw beroep en niet gratis vervoert met de verzekerde 
motorfiets. 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 het deed:

• met opzet;

• doordat u dronken was of onder invloed van drugs;

• terwijl u van de plaatselijke wetgeving niet met de motorfiets 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 Voor-waarden 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.

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:
• U krijgt gratis hulp zoals bijvoorbeeld de sleping van uw motorfiets bij een schade-geval waarvoor 

wij moeten betalen. Niet alleen in België maar ook in het buitenland.  
• Hebt u een vervangende motorfiets gekocht? En neemt u daarvoor deze verzekering bij ons? 

Dan geldt die verzekering tijdelijk ook voor uw vorige motorfiets. Dit zijn de regels voor de gratis 
verzekering van uw vorige motorfiets:
- u bent nog eigenaar van uw vorige motorfiets;
- die motorfiets is niet meer verzekerd;
- de verzekering voor uw vorige motorfiets 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.
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• 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 de verzekerde motorfiets 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 de omschreven motorfiets of over de  
gebruikelijke bestuurders of te weinig of verkeerde informatie heeft gegeven die  
belangrijk is voor deze verzekering.

Hoe berekenen wij de 
premie?

Wij berekenen de premie met de gegevens die wij van u krijgen:
• de cc van de motorfiets;
• uw gegevens:

- uw leeftijd, en;
- uw rijervaring, daaronder verstaan wij hoeveel jaar u al met een motorfiets, een  

personenwagen of lichte vrachtwagen (max. 3,5 t) rijdt.
Daarbovenop rekenen wij lasten en taksen. 

Hebt u ook een 
personenwagen of 
lichte vrachtwagen 
(max. 3,5 t) bij ons 
verzekerd? 

Is het voertuig waar u dagelijks mee rijdt ook bij ons verzekerd? Dat voertuig kan zowel een 
personenwagen als een lichte vrachtwagen (max. 3,5 t) zijn. Dan kunt u tot 70 % korting krijgen op de 
premie van uw motorfiets.
• leeftijd < 26 jaar: -30 %
• leeftijd ≥ 26 jaar: -50 % 
• leeftijd ≥ 30 jaar: -70 %

Gezinsplan Maakt deze verzekering deel uit van een Gezinsplan? En voldoet dat Gezinsplan aan de voorwaarden 
van het Safety Pack? Dan kunt u een extra korting krijgen.

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’.

Cursus defensief rijden Bent u geslaagd voor een cursus defensief rijden? Dan krijgt u een extra korting van 10 % op de premie 
van uw motorfiets.

BA Motorfietsen
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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 de verzekerde motorfiets gratis overbrengen naar een hersteller. Dat doen wij in alle 
landen waar onze verzekering standaard geldt. U vindt die landen terug op onze ‘Verzekeringskaart’. 
Wenst u nog meer hulp? Dan bevelen wij u onze Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig of onze 
Uitgebreide Baloise 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.

 Voor meer info lees de fiche ‘Vergelijkingsfiche Baloise Assistance en Uitgebreide Baloise Assistance 
Motorfietsen’

Bijkomende verzekering

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

 Voor meer info lees de fiche ‘Productfiche All-risk Supra’.

Dit is een publicitaire boodschap.
De verzekering BA Motorrijtuigen is een verplichte aansprakelijkheidsverzekering van Baloise. Die verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De 
verzekeringsovereenkomst (polis)duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wilt u een polis nemen? Bekijk dan de IPID-fiche, onze Algemene Voorwaarden, onze 
segmentatiecriteria en onze Kennismakingsbrochure om u grondig te informeren over uw wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met uw bemiddelaar.

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, Safe Home, …
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).

Baloise Assistance en Uitgebreide Baloise Assistance
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