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Nieuwe zaken - Bestaande zaken

Uw volmacht geldt voor alle risico’s met uitzondering van de hierna vermelde risico’s waarvan de acceptatie voorbehouden 
blijft aan Baloise.

Risico’s met voorbehouden acceptatie

1. Verzekerden
 1.1. Personen die lijden aan enig lichamelijk gebrek of enige ziekte die het besturen kan beïnvloeden zoals:
  1.1.1.  personen met fysieke beperking;
  1.1.2.  ziekten: epilepsie, vergevorderde suikerziekte, zenuw- en hartaandoeningen, multiple sclerose en 
     ziekte van Parkinson;
  1.1.3.  verregaande hardhorigheid en erge gebreken van het gezichtsvermogen.
 1.2. Veroordelingen:
  1.2.1.  wegens inbreuk kenmerkend voor het besturen van een voertuig, bijvoorbeeld dronkenschap, rijden onder in- 

 vloed van verdovende middelen, vluchtmisdrijf, rijverbod en dergelijke;
  1.2.2.  wegens andere inbreuken, zelfs buiten hetgeen voorzien is onder 1.2.1.
 1.3. Maatregelen:
   was het voorwerp van bepaalde maatregelen getroffen door andere maatschappijen of Baloise in verband met 

zijn polis(sen) ‘Motorvoertuigen’. Onder maatregelen moet verstaan worden de vernietiging of verbreking, de 
toepassing van een vrijstelling of een bijpremie en het verzoek tot herplaatsing van het risico.

 1.4. Bonus-malusgraad: inschaling volgens het principe van de High5-bonus
  bevindt zich op graad 12 of hoger.
 1.5. Schadeverleden
  De verzekeringnemer/gebruikelijke bestuurders hebben de afgelopen 5 jaar:
  -  5 of meer schadegevallen ongeacht de aansprakelijkheid veroorzaakt;
  -  2 of meer schadegevallen BA met aansprakelijkheid veroorzaakt;
  -  1 of meer schadegevallen BA met aansprakelijkheid veroorzaakt en de bestuurder is jonger 23 jaar.
 1.6. Leeftijd:
  is ouder dan 75 jaar;
  is jonger dan de wettelijk toegelaten leeftijd.
 1.7. Nationaliteit:
  1.7.1. personen die niet afkomstig zijn uit een land van de Europese Unie;
  1.7.2. kandidaten politiek vluchteling; 
  1.7.3. personen waarvan de officiële woonplaats niet in België is gelegen;
  1.7.4. personen zonder vast adres.
 1.8. Beroepen zoals:
  1.8.1.  eigenaars en personeel van bars, speelhuizen, privéclubs, cabarets en variététheaters;
  1.8.2.  uitbater, personeel of vertegenwoordiger van een herberg of een hotel;
  1.8.3.  uitbater, personeel of vertegenwoordiger van een handel in bieren, likeuren en wijnen;
  1.8.4.  auto- of wielrenners, profvoetballers, beroepsboksers;
  1.8.5.  horecapersoneel;
  1.8.6.  handelaars in lompen en oude voorwerpen, recyclagebedrijven, kringloopwinkels;
  1.8.7.  veehandelaars;
  1.8.8.  foorreizigers;
  1.8.9.   personen uit de showbizzwereld;
  1.8.10. diplomaat.
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2. Voertuigen met voorbehouden acceptatie:
 2.1.  voertuigen die niet behoren tot volgende categorie: personenwagen, lichte vrachtwagen (max. 3,5 t) of 

tweewielige  
 brom-of motorfiets;

 2.2.  elektrische fietsen, voortbewegingstoestellen, …;
 2.3.  traag voertuig, getuned voertuig;
 2.4.  voertuigen zonder PVG of WVTA-nummer/homologatie;
 2.5.  voertuigen niet-ingeschreven in België;
 2.6.  voertuigen die meer dan 3 maanden per jaar in het buitenland vertoeven.

3. Risico’s met voorbehouden acceptatie door het gebruik van de voertuigen:
 3.1.  verhuur op lange of korte termijn met of zonder chauffeur;
 3.2.  personenvervoer (al of niet bezoldigd);
 3.3.  vervoer rekening derden, koerierdiensten;
 3.4.  voertuigen ingezet op het tarmac van een luchthaven;
 3.5.  transitplaten;
 3.6.   commerciële platen;
 3.7.  vervangingsvoertuig/demonstratiewagen van garage of carrosseriebedrijf;
 3.8.  politievoertuig of ander interventievoertuig;
 3.9.  ziekenwagen;
 3.10. wedstrijdvoertuig;
 3.11. rijschool.

4. Algemeen
 De acceptatie van een zaak waarvan de factoren, buiten reeds voornoemde, van aard zijn om het te verzekeren risico 

te verzwaren, blijft eveneens voorbehouden aan Baloise.
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Motorvoertuigen 
Voorschriften
Nieuwe zaken

1. Nieuwe zaken binnen uw volmacht
 Voor de risico’s waarvoor uw volmacht geldt en voor zover u in het bezit bent van een door de verzekeringnemer 

volledig ingevuld en ondertekend voorstel, mag u het nodige doen voor de inschrijving van het voertuig en een 
voorlopige verzekeringskaart uitreiken.

2. Nieuwe zaken buiten uw volmacht
 Voor deze risico’s moet u het door de verzekeringnemer volledig ingevuld en ondertekend voorstel aan Baloise 

overmaken. De inschrijving van het voertuig kan slechts doorgaan mits het akkoord van Baloise; dat geldt eveneens 
voor het uitreiken van de voorlopige verzekeringskaart.
Slechts na ontvangst van het ondertekende voorstel treft Baloise een definitieve beslissing over de aanvaarding van 
het risico. Die beslissing over het al of niet aanvaarden moet Baloise nemen binnen 30 dagen na ontvangst van het 
voorstel. Indien Baloise niet reageert binnen die termijn van 30 dagen, moet Baloise de nieuwe zaak aanvaarden.

Vervanging van voertuig

1. Premie
  1.1.  de klant heeft geen brief tot schorsing van de waarborgen wegens niet-betaling van de premie ontvangen:  

 u mag het voertuig inschrijven en een voorlopige verzekeringskaart uitschrijven.
 1.2.  de klant heeft een brief tot schorsing van de waarborgen wegens niet-betaling van de premie ontvangen: 

 het inschrijvingsformulier aan Baloise overmaken en geen voorlopige verzekeringskaart uitschrijven.

2. Schorsing van de waarborgen
 Zijn de waarborgen geschorst wegens niet-betaling van de premie, dan mag u het voertuig niet inschrijven en geen 

voorlopige verzekeringskaart uitschrijven. Alle documenten moet u aan Baloise overmaken.

3. Vrijstellingen
 Zijn er door de klant nog vrijstellingen (jonge bestuurder of contractuele vrijstellingen) verschuldigd, dan gelden 

dezelfde regels als bij schorsing van de waarborgen.

Belangrijk

1. De verzekeringnemer moet het verzekeringsvoorstel volledig invullen en ondertekenen om zijn verklaringen te 
bekrachtigen.

2. Nummer te vermelden op de verzekeringskaart in vak 4:
 2.1. voor bestaande zaken: polisnummer;
 2.2. voor nieuwe zaken of bijkomende voertuigen: bemiddelaarsnummer.

3. Maximale geldigheidsduur van de voorlopige verzekeringskaart:
 3.1. nieuwe zaken: 1 maand;
 3.2. bestaande zaken: 2 maanden. 
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Algemene opmerkingen

1. De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid gaat in vanaf de datum vermeld op de verzekeringskaart of, in 
voorkomend geval, op een latere datum die u ons meedeelt.

2. In geval van verandering van verzekeringnemer of wederinwerkingstelling geldt dezelfde procedure als bij nieuwe 
zaken.

3. Voor andere verzekeringen dan Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid gaat de verzekering pas in vanaf de datum van 
ontvangst van de aanvraag/het verzekeringsvoorstel door Baloise én na ons uitdrukkelijk akkoord.

4. In het belang van alle betrokken partijen moet u bij het verstrekken van inlichtingen nauwkeurige termen gebruiken. 
Zo moet u onder de rubriek ‘beroep’ bijvoorbeeld ‘schrijnwerker’ aangeven in de plaats van ‘arbeider’.

5. Op ieder voorstel moet u steeds de gebruikelijke bestuurder vermelden.


