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AUTOVERZEKERING  

Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

Greenval Insurance DAC                               Verzekering BA Motorrijtuigen  

Dit document heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze 
verzekering. Het document is niet afgestemd op individuele specifieke behoeften en de informatie die erin is opgenomen is 
niet allesomvattend. De volledige informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de 
verzekerde, vindt u in de Algemene voorwaarden van het gekozen verzekeringsproduct. Hebt u vragen, raadpleeg dan Arval 
Belgium NV. Een exemplaar van de Algemene voorwaarden kan u opvragen via het  e-mailadres: drivercare.be@arval.be. 

Wat is dit voor type verzekering?  

Deze verzekering is een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Alleen als u een dergelijke verzekering heeft, 
mag u met de leasewagen de weg op. Veroorzaakt u met een voertuig dat wij verzekeren een verkeersongeval en bent u 
aansprakelijk (in fout)? 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.  

 

 Wat is verzekerd?  

 

Van wie verzekeren wij de aansprakelijkheid? 

 De verzekeringnemer, de eigenaar, de houder en de 
bestuurder van het omschreven voertuig,  

 

Voor welke voertuigen verzekeren wij uw 
aansprakelijkheid? 

 Uw leasevoertuig  
 

 De gekoppelde aanhangwagen met een maximaal 
toegelaten massa van 750 kg, met de nummerplaat 
van de leasewagen.  

 

Voor welke schade betalen wij? 
 Schade die u veroorzaakte door een verkeersongeval 

met het verzekerde voertuig op de openbare weg, 
op een openbaar terrein, op een terrein waar 
mensen mogen komen of op een privéterrein.  
 

 Kwetsuren van zwakke weggebruikers zoals 
passagiers, voetgangers en fietsers en de schade aan 
hun kledij, zelfs als zij het verkeersongeval zelf 
veroorzaakt hebben. Wij betalen ook voor schade 
door hun overlijden. 

 
 

 

 

Wat is niet verzekerd in de 
aansprakelijkheidsverzekering? 

 

x Schade aan het verzekerde voertuig 
 

x Schade die zich voordoet in niet publiek toegankelijke 
gebieden van luchthavens  of veroorzaakt door met het 
verzekerde voertuig deel te nemen aan snelheids-, 
regelmatigheids- of behendigheidsritten of wedstrijden.  

 
 

x U bent evenmin verzekerd voor opzettelijk veroorzaakte 
schade, wanneer u het voertuig bestuurt zonder geldig 
rijbewijs of in geval van rijden onder invloed van drugs of 
dronkenschap of een vergelijkbare toestand. 

 
 
    

           Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! Standaard betalen wij voor schade aan zaken, voertuigen 
en gebouwen maximaal 100.000.000 EUR per schadegeval 
(bedrag onderhevig aan indexatie). Voor lichamelijke 
schade is de dekking onbeperkt.  
 

! In geval de bestuurder jonger is dan 23 jaar, zal er een 
vrijstelling van 150 EUR worden aangerekend. 

 

! In een aantal gevallen kunnen de aan derden betaalde 
vergoedingen binnen bepaalde limieten gerecupereerd 
worden bij de aansprakelijk verzekerde.  
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Waar ben ik gedekt?  

 De waarborgen zijn verworven in de landen waar de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering geldt. Dit zijn 
de landen vermeld op de groene kaart en die niet zijn doorgehaald. 

 
 

    

Wat zijn mijn verplichtingen?  

 Bij het nemen van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van het 
risico nauwkeurig mee te delen, wanneer u hierom wordt verzocht. 

 U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico met zich meebrengt 
nauwkeurig mee te delen. 

 Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken. 

 Bij een schadegeval moet u voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan de beschadigde goederen, 
waardoor de oorzaak of de omvang van de schade niet meer vastgesteld kan worden. 

 een schadegeval dient u onmiddellijk te melden ven  u dient alle documenten en informatie over het schadegeval te 
bezorgen. 

 Bij een schadegeval moet u elke aansprakelijkheidserkenning, betaling of belofte van betaling weigeren.  

 
 

Wanneer en hoe betaal ik?  

U betaalt maandelijks de bruto premie voor deze verzekering. De bruto premie bestaat uit de netto premie verhoogd 
met de verschuldigde taksen en bijdragen. De bruto premie is inbegrepen in de maandelijkse huur die u aan Arval  
betaalt. Deze huur is verschuldigd vanaf de leveringsdatum van het leasevoertuig.  

  

 
 

    Wanneer begint en eindigt de dekking?  

De verzekering neemt een aanvang vanaf de afleveringsdatum van het leasevoertuig. De verzekeringsovereenkomst 
wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en loopt maximaal tot t het einde van de huurovereenkomst. 
 
 

 

    Hoe zeg ik mijn contract op?  

Deze verzekering is conform de huurovereenkomst door Arval Belgium NV. afgesloten in naam en voor rekening van 
de klant .  

Wenst u deze op te zeggen dan dient u ons hiervan ten laatste drie maanden voor de vervaldag (01/01) per 
aangetekend schrijven, deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs op de 
hoogte te brengen. 

 

 

 

 

Wettelijke informatie:  

Verzekeraar: 

Greenval Insurance DAC, Trinity Point, 10-11 Leinster Street South, Dublin 2, Ireland - Verzekeringsonderneming onder de supervisie van 
de Central Bank of Ireland and geregistreerd bij Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. onder code de 2727 

 


