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Depannage voor voertuigen biedt u hulp bij pech, brand,
vandalisme, diefstal en een ongeval met uw voertuig.

• We/Wij/Ons/Verzekeraar: AGA International SA (met maatschappelijke
zetel/vestiging in Parijs, Frankrijk), ook bekend onder de naam Allianz
Global Assistance.

Hoe leest u de polisvoorwaarden?
De afspraken over deze verzekering staan in de bijzondere voorwaarden
en in deze polisvoorwaarden. Zijn er verschillen tussen deze voorwaarden? Dan gelden eerst de afspraken in de bijzondere voorwaarden.

2. Wie zijn wij?
Wij zijn de verzekeraar AGA International S.A. – Belgian branch (verder in
de tekst genoemd: Allianz Global Assistance).
Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel - België
Tel: + 32 2 290 64 11
Fax: +32 2 290 64 19
www.allianz-assistance.be
De onderneming is toegelaten onder FSMA codenummer 2769
Ons ondernemingsnummer is 0837.437.919

Noodsituatie?
Bel direct met: +32 2 773 62 61 (7 dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar).

Voor de verzekering gelden deze polisvoorwaarden, de bijzondere voorwaarden, de bepalingen van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst
en het Belgisch recht.
U kunt tot drie jaar na de datum van een verzekerde gebeurtenis aanspraak
doen op deze verzekering, daarna vervalt het recht op een uitkering.
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A. Algemene bepalingen
1. Wat bedoelen wij met…?
• Voertuig: Een auto of motor met een Belgisch kenteken en genoemd
in de rubriek “Verzekerde Voertuigen” van de bijzondere voorwaarden.
De maximaal toegelaten massa mag niet meer zijn dan 3.500 kg.
• Aanhangwagen: De aan het voertuig gekoppelde toercaravan, vouwwagen, bagagewagen of trailer. De maximaal toegelaten massa mag
niet meer zijn dan 3.500 kg.
• Bijzondere voorwaarden: Dit is het document waarop de persoonlijke
gegevens staan, uw jaarlijkse premie en waarvoor u verzekerd bent.
• Schade: De kosten die u maakt en de vergoeding die wij moeten betalen.
• U: De verzekerde personen.
• U/Verzekeringsnemer: De persoon die de verzekeringsovereenkomst
heeft afgesloten.

3. Hoe wordt de schade vastgesteld en vergoed?
• U hoort zo snel mogelijk van ons of wij de schade vergoeden en hoeveel
de vergoeding bedraagt.
• Vul het schadeformulier volledig en naar waarheid in. Zo kunnen wij de
schade goed vaststellen.
• U moet in het bezit zijn van de originele rekeningen. Die kunnen wij
namelijk bij u opvragen als bewijs. Indien wij de bijstand niet organiseerden betalen wij u enkel de verzekerde prestaties terug ten belope
van de bedragen die we hadden moeten betalen indien we de prestaties
zelf hadden georganiseerd.
4. Wanneer vragen wij betaalde schade terug?
Wij vragen een schadevergoeding terug in de volgende gevallen:
• Is een ander aansprakelijk voor uw schade? Dan hebben wij het recht
om de schadevergoeding die we hebben betaald, terug te vragen aan
die ander.
• Komen wij er achteraf achter dat een schade toch niet verzekerd is? Dan
mogen wij de vergoeding terugvragen.
5. Meerdere verzekeringen
• Hebt u recht op een vergoeding op basis van een andere verzekering,
wet of regeling?
-- Dan krijgt u via onze verzekering geen vergoeding;
-- We vergoeden wel de schade die niet door de andere verzekering, wet
of regeling wordt betaald;
-- Als wij toch op uw verzoek schade vergoeden of kosten vooruitbetalen,
dan draagt u op dat moment uw recht op vergoeding via een andere
verzekering, wet of regeling aan ons over.
6. Wie verzekeren wij?
• Wij verzekeren alleen de inzitttenden van een verzekerd voertuig,
inwoners van België. Dat houdt in dat u tijdens de looptijd van de
verzekering(en):
-- ingeschreven staat bij de burgerlijke stand van uw woonplaats;
-- daadwerkelijk in België woont.
• Wij verzekeren u niet als we al eens hebben laten weten dat we u niet
(meer) willen verzekeren. Hebt u al premie betaald? Dan betalen wij
die terug.
7. Premie betalen
• U moet de premie altijd vooraf betalen. Dat wil zeggen voordat de dekking
ingaat.
• U moet de eerste premie binnen 14 dagen na ontvangst van de polis
betalen. Doet u dat niet? Dan is er vanaf de ingangsdatum geen dekking.
Wij kunnen besluiten de premie en bijkomende kosten alsnog te innen
ook al is de verzekerde periode voorbij.
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• Voor de vervolgpremie geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Betaalt
u de vervolgpremie niet op tijd? Dan is er geen dekking voor schade
vanaf de 15e dag nadat wij u een betalingsherinnering hebben gestuurd.
• Wilt u verzekerd zijn? Maak dan zo snel mogelijk de premie en de
eventueel door ons gemaakte incassokosten over. Zodra wij dit geld
hebben ontvangen, bent u weer verzekerd. Dit gebeurt niet met
terugwerkende kracht. In de tussenliggende periode bent u dus niet
verzekerd.

En deze informatie te geven aan de personen die het nodig hebben voor
het uitvoeren van deze verzekering.
• U hebt recht tot toegang en correctie van de gegevens.

8. Kunnen wij de premie en voorwaarden wijzigen?
• Wij kunnen de premie en/of voorwaarden wijzigen. Als wij dat doen, dan
hoort u dat minimaal dertig dagen van tevoren.
• Gaat u niet akkoord met de wijziging? Dan kunt u de verzekering stop
zetten. Doe dit binnen 3 maanden nadat u de wijziging hebt o ntvangen
en uiterlijk 1 maand nadat de nieuwe verzekeringsovereenkomst is
begonnen.
• Wijzigt u zelf de verzekering? Dan behandelen wij de verandering alsof u
een nieuwe verzekering afsluit. Voorbeelden hiervan zijn het verruimen
van de waarborg en het uitbreiden met verzekerde personen.

2. Vanaf wanneer bent u verzekerd?
De ingangsdatum en einddatum staan in de bijzondere voorwaarden.

9. Wanneer en hoe kunt u de verzekering stopzetten?
U kunt de verzekering stopzetten binnen 14 dagen nadat u deze hebt
afgesloten. Zet u de verzekering stop terwijl deze al was ingegaan? Dan
moet u premie betalen over de periode dat de verzekering al was ingegaan.
Hebt u een verzekering die na 1 jaar wordt verlengd? Dan kunt u 3 maanden
voor elk nieuw verzekeringsjaar de verzekering opzeggen.
Ook kunt u de verzekering opzeggen tot 1 maand na de afhandeling van een
schade. Als u dat doet dan stopt de verzekering 3 maanden na de opzegging. Opzeggen doet u met een aangetekende brief, een opzeggingsbrief
tegen ontvangstbewijs of een deurwaardersexploot. Hebt u te veel premie
betaald? Dan storten wij die terug.
10. Wanneer kunnen wij de verzekering stopzetten?
Wij kunnen de verzekering stopzetten binnen 14 dagen nadat deze is
afgesloten. De verzekering stopt 8 dagen na kennisgeving.
Ook kunnen wij de verzekering opzeggen tot 1 maand na de afhandeling
van een schadegeval. Als wij dat doen dan stopt de verzekering 3 maanden
na de opzegging. Opzeggen doen wij met een aangetekende brief, een
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of een deurwaardersexploot.
Het is ook mogelijk dat de verzekering al na één maand stopt. Dit is het
geval als de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde één van
zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met
de bedoeling ons te misleiden.
11. Wat te doen als u een klacht hebt?
Hebt u een klacht? Neem dan contact met ons op.
Komt u er met onze medewerker niet uit? Dan kunt u de klacht indienen
via info@depannage-direct.be. Bent u daarna niet tevreden over onze op
lossing, leg de klacht dan voor aan de rechter. Of aan de Ombudsman van
de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as,
fax: +32 2 547 59 75. Een gerechtelijke procedure kan alleen voor de
bevoegde rechtbanken van Brussel worden behandeld.

B. Toelichting op de waarborg

1. Welk voertuig is verzekerd?
Verzekerd is de auto of motor waarvan de nummerplaat in de bijzondere
voorwaarden staat.

3. Wat is nooit verzekerd?
Hier staat wat nooit verzekerd is. Bij de inhoud van de
waarborg staat wat er aanvullend voor die waarborg ook niet verzekerd is.
a. Wij bieden geen bijstand en vergoeden geen schade:
• als u de auto niet goed onderhoudt of anders gebruikt dan waarvoor
deze is bedoeld;
• als de schade al bestond voor de ingangsdatum van deze verzekering;
• bij overmatig gebruik van alcohol of verdovende middelen;
• bij het betaald deelnemen aan sport, competitie of de trainingen
daarvoor;
• bij staking, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer,
radioactieve straling;
• bij deelname aan strafbare feiten of de overtreding van een wettelijke
bepaling;
• door oorlog, burgeroorlog, opstand, oproer of terrorisme (u bent wel
verzekerd gedurende de eerste 14 dagen als u in het buitenland hierdoor verrast bent);
• bij schade door natuurrampen;
• door vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten
als dit komt door: overmacht, een niet te verwachten voorval, staking,
burgeroorlog, oorlog, oproer, volksopstand, beslissing van de overheid,
beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, explosie, sabotage, kaping of terrorisme;
• door faillissement en financieel onvermogen;
• door opzettelijke of vrijwillige handelingen behalve zelfmoordpoging
en zelfmoord.
b. Wij bieden ook geen assistance of vergoeding:
• als u niet voldoende voorzichtig bent geweest. U moet redelijke maat
regelen hebben genomen om de schade te voorkomen;
• als uw voertuig in beslag wordt genomen;
• als u de kosten redelijkerwijs kon verwachten;
• als u ons opzettelijk onjuiste informatie hebt gegeven bij het afsluiten
van de verzekering of bij schade. Hieronder valt ook dat u niet meewerkt met de afhandeling van de schade;
• als u belangrijke informatie of wijzigingen niet hebt doorgegeven;
• aan personen, ondernemingen, overheden en andere partijen aan
wie dit niet is toegestaan, als gevolg van nationale of internationale
afspraken;
• indien uw voertuig op het moment van het schadegeval ouder is dan
de limiet vermeld in de bijzondere voorwaarden.

12. Privacy en persoonlijke gegevens
Wij houden ons bij het verzamelen, verkrijgen en gebruiken van persoonlijke gegevens aan de richtlijnen van de privacywet.
• U geeft ons uw gegevens, als u de verzekering aanvraagt en tijdens het
uitvoeren van de verzekering. De gegevens gebruiken wij om de ver
zekering te accepteren, te beheren, schade te regelen, relatiebeheer en
voor marketingactiviteiten.
• Wij gebruiken uw gegevens ook voor statistische analyses, om fraude te
voorkomen en bestrijden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
• Door een verzekering bij ons af te sluiten geeft u ons uitdrukkelijk toe
stemming om als dat nodig is voor een goede uitvoering van de diensten
van deze verzekering, persoonlijke en medische gegevens op te vragen bij
een verzekerde, familieleden, hulpverleners en/of bij de behandelend arts.
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C. Inhoud van de waarborg(en)

In de bijzondere voorwaarden staat voor welke waarborgen u verzekerd bent. Staat er:
• Depannage-direct België Basis: dan bent u verzekerd voor C.3. ‘Pechverhelping in België’.
• Depannage-direct België Compleet: dan bent u verzekerd voor C3 ‘Pechverhelping in België’ plus C.5 ‘Vervangwagen’.
• Depannage-direct België + Europa Compleet: dan bent u verzekerd voor C.3 ‘Pechverhelping in België’ plus C.4 ‘Pechverhelping in Europa’ plus
C.5 ‘Vervangwagen’.

C.1. Wat bedoelen wij met…?
• Voertuig: Een auto of motor met een Belgisch kenteken en genoemd in de rubriek “Verzekerde Voertuigen” van de bijzondere voorwaarden.
Wij verzekeren alleen voertuigen die behoren tot de volgende categorieën:
-- personenwagens, motorhomes, bestelwagens voor privé gebruik van minder dan 3,5 ton maximaal toegelaten massa.
-- moto’s met een cilinderinhoud van meer dan 125cc.
• Ongeval: Een plotse, uitwendige gebeurtenis buiten uw wil, die de immobilisatie van uw voertuig veroorzaakt.
• Pech: Een plotse mechanische, elektrische of elektronische stoornis die de immobilisatie van uw voertuig veroorzaakt.

C.2. Extra uitsluitingen
Van de waarborg zijn uitgesloten:
• De volgende voertuigen:
-- Huurvoertuigen, behalve leasingvoertuigen en voertuigen gehuurd voor een periode van minstens 6 maanden;
-- Voertuigen met meer dan 8 plaatsen, bestuurder inbegrepen;
-- Voertuigen bestemd voor het bezoldigd vervoer van personen of goederen;
-- Voertuigen voorzien van transit-, handelaars- of proefrittenplaten.
• De gevolgen van een technische stoornis die op het moment van het vertrek vanuit uw woonplaats bekend was.
• De slechte staat van het voertuig. Een gebrekkig onderhoud van het voertuig. Herhaalde pech of verergering van de pech door het niet herstellen van
het voertuig. Het systematisch terugroepen van een serie voertuigen.

C.3. Depannage-direct België
Waar
(territorialiteit)
verzekerd?
Wat is
verzekerd?

Wat is niet
verzekerd?
Vrijstelling/
Eigen risico?
Bijzonderheden

• In België.

• Hulp bij immobilisatie van het verzekerde voertuig door pech, ongeval, brand, (poging tot)
diefstal of vandalisme:
-- Door pechverhelping ter plaatse (als dat binnen een uur mogelijk is).
-- Is de pechverhelping ter plaatse niet mogelijk en is de duur van de reparatie
minder dan 4 uur? Dan wordt het voertuig naar de dichtstbijzijnde garage gesleept.
-- Duurt de reparatie van het voertuig meer dan 4 uur? Dan wordt het voertuig naar de
door u aangeduide garage gesleept.
En:
-- Organiseren wij het vervoer van de inzittenden en hun bagage naar een adres
in België. Meestal gebeurt dit samen met het slepen van het voertuig. Is dit
niet mogelijk? Dan vergoeden wij de extra reiskosten van de inzittenden met
het openbaar vervoer (2de klasse) naar de eindbestemming of het huisadres
in België.
-- Of organiseren en betalen wij een vervangwagen als u de optie ‘Vervangwagen’ heeft
onderschreven (zie ‘C.5 Vervangwagen’)
• Hulpverlening en gemaakte kosten waarvoor wij geen toestemming hebben gegeven.
• Hulpverlening aan de aanhangwagen.

Maximaal:
Tot 10 km buiten de Belgische
landsgrens.

-- 3 verhelpingen per
verzekerd jaar
-- Noodzakelijke kosten

-- 3 dagen

Geen
• Als de sleping wordt opgelegd door een officiële instantie:

€ 250
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C.4. Depannage-direct Europa
Maximaal:
Waar
(territorialiteit)
verzekerd?

Wat is
verzekerd?

Wat is niet
verzekerd?

Vrijstelling/
Eigen risico?
Bijzonderheden

• In Europa: Dit is het Europese continent, behalve in het G.O.S: Gemenebest van
Onafhankelijke Staten zoals Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Kirgizië, Kazachstan,
Moldavië, Russische Federatie, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oekraïne, Oezbekistan en
Armenië) en Albanië. Ook gedekt zijn de Middellandse Zee-eilanden, het Verenigd Koninkrijk
(Groot-Brittannië en Noord-Ierland) en Ierland.
• Hulp bij immobilisatie van het verzekerde voertuig en door pech, ongeval, brand, (poging tot)
diefstal of vandalisme:
-- Door pechverhelping ter plaatse (als dat binnen een uur mogelijk is).
-- Is de pechverhelping ter plaatse niet mogelijk? Dan wordt het voertuig naar de dichtst
bijzijnde garage gesleept.
-- Stallingskosten.
-- Door het organiseren van wisselstukken als deze noodzakelijk zijn voor het repareren van
uw voertuig of voor de veiligheid.
• Kan uw voertuig niet binnen 1 uur, maar wel binnen 48 uur worden gerepareerd?
-- Dan organiseren en en betalen wij een vervangwagen voor de duur van de reparatie.
-- Of betalen wij de extra reis- en verblijfkosten voor de inzittenden.
• Kan uw voertuig niet binnen 48 uur gerepareerd worden?
-- Dan organiseren en betalen wij een vervangwagen.
-- Of betalen wij de extra reis- en verblijfkosten voor de inzittenden.
• Kan uw voertuig niet binnen 5 dagen worden gerepareerd?
-- Dan organiseren en betalen wij de repatriëring van uw voertuig naar de garage in de buurt
van uw woning in België.
-- Moet u het voertuig achterlaten? Dan organiseren en betalen wij het achterlaten van het
voertuig of het transport van het voertuig uit het land, als het daar niet mag blijven.
-- Dan betalen wij voor de inzittenden:
-- De treinkosten (2e klasse) naar de eindbestemming of het huisadres in België. Plus de
reiskosten naar het dichtstbijzijnde treinstation. Als de treinreis meer dan acht uur duurt
mag er gekozen worden voor een vliegticket (economy class). Kiest u voor vervoer naar de
eindbestemming? Dan worden de extra reiskosten vergoed tot maximaal de kosten van
de terugreis naar het huisadres in België.
• Juridische bijstand die nodig is door een verkeersongeval met uw voertuig in het buitenland.
De bijstand bestaat uit:
-- De betaling van de erelonen van uw expert, gerechtsdeurwaarder en advocaat ter plaatse
om uw belangen te behartigen door schade aan uw voertuig.
-- Vergoeding van de erelonen van uw buitenlandse advocaat veroorzaakt door een
gerechtelijke vervolging.
-- Het voorschieten van een in het buitenland te betalen strafrechtelijke borgsom indien
u door dit ongeval in het buitenland in de gevangenis opgesloten wordt of gevaar loopt
opgesloten te worden. De waarborgsom moet u binnen 30 dagen terugbetalen.
• Hulpverlening en gemaakte kosten waarvoor wij geen toestemming hebben gegeven.
• De kosten van de wisselstukken en herstellingen.
• Hulp bij immobilisatie van een aanhangwagen.
• Kosten voor brandstof, wegentol, maaltijden, transit- of douaneformaliteiten.

-- Noodzakelijke kosten
-- Noodzakelijke kosten
-- € 100
-- Noodzakelijke kosten

-- 2 dagen
-- 2 dagen tot € 70,- per persoon
-- 5 dagen
-- 2 dagen tot € 70,- per persoon
-- tot maximaal de Eurotax
waarde van uw voertuig.
-- € 750

-- € 250
-- € 1.250
-- € 12.500

Geen
• Als de sleping wordt opgelegd door een officiële instantie.
• Wij organiseren en betalen de sleep-, transport-of repatriëringskosten van uw aanhangwagen
alleen maar als deze tijdens het verzekerde voorval aan het voertuig was gekoppeld en:
-- wij uw trekkend voertuig repatriëren;
-- wij het wrak van uw trekkend voertuig achterlaten;
-- het trekkende voertuig is gestolen.
• Ook organiseren en betalen wij de sleep-, transport-of repatriëringskosten van uw plezierboot als:
-- wij uw trekkend voertuig en of boot-aanhanger repatriëren;
-- wij het wrak van uw trekkend voertuig en of boot aanhanger achterlaten;
-- het trekkend voertuig en of boot-aanhanger is gestolen.

€ 250
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C.5. Vervangwagen

Wat is niet
verzekerd?
Vrijstelling/
Eigen risico?

• In België als u ‘Depannage-direct België’ + ’Vervangwagen’ hebt onderschreven.
• In Europa als u ‘Depannage-direct Europa’ + ‘Vervangwagen’ hebt onderschreven.
• Kan uw voertuig niet gerepareerd worden binnen de vier uur na aankomst in de garage?
Dan organiseren en betalen wij een vervangwagen als:
-- wij uw voertuig wegslepen na een verzekerde gebeurtenis, en;
-- als/zolang het voertuig door diefstal, pech of ongeval niet beschikbaar is.
• In het geval van een vervangwagen:
-- Betalen wij de normale huurprijs en de kosten voor de wettelijk verplichte verzekeringen.
U bent de huurder van het voertuig en moet rekening houden met de beperking van
de plaatselijke beschikbaarheden en de voorwaarden van de verhuurder aanvaarden.
De formaliteiten voor ontvangst en teruggave van de vervangwagen, de waarborg, de
drop off-kosten, de kosten voor bijkomende verzekeringen, verzekeringsvrijstellingen of
prijssupplementen om welke reden zijn voor uw rekening. De vervangwagen moet u in
dezelfde staat terug geven als waarin de wagen bij ontvangst verkeerde.
• Hulpverlening en gemaakte kosten waarvoor wij geen toestemming hebben gegeven.
• Douane-, transit-, tolkosten, taksen, boetes, brandstofkosten en restaurantkosten.

Maximaal:
3 dagen
5 dagen
Verhuurcategorie B

Geen
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Waar
(territorialiteit)
verzekerd?
Wat is
verzekerd?
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