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Wat is de “Waarborg persoonlijke ongevallen bestuurder” ?  
  

 De “waarborg persoonlijke ongevallen bestuurder” is een vergoeding van de contractueel vastgestelde 

sommen, bij een gewaarborgd ongeval, dat overkomen is aan de bestuurder van het verzekerde 

voertuig. 

 

 Het betreft een sommenverzekering, het gaat dus om een persoonsverzekering waarbij een vooraf 

bepaald kapitaal wordt uitgekeerd in geval van overlijden, blijvende invaliditeit en tussenkomst 

medische kosten. 

 

 De verzekering Persoonlijke Ongevallen Bestuurder biedt een dekking voor de bestuurder die een 

ongeval heeft zonder aansprakelijke tegenpartij; de aansprakelijke bestuurder is immers uitgesloten uit 

de dekking B.A. Auto. Werknemers die tijdens hun arbeidstijd betrokken raken in een verkeersongeval, 

zijn ook steeds verzekerd via hun Arbeidsongevallenverzekering. 

 
 

Enkele definities  
 
 Gewaarborgd ongeval  

De plotse gebeurtenis in een verkeerssituatie, waarvan één van de oorzaken buiten het organisme van 

het slachtoffer ligt, en die een lichamelijk letsel of de dood veroorzaakt. Dit omvat ook inhalatie van 

gassen of dampen, verbranding en verdrinking.  
 

 Verzekerde voertuig  

Het voertuig  van max. 3,5 ton dat toebehoort aan de huurder en die beschreven staat in het 

huurcontract. Maar eveneens het vervangingsvoertuig indien het verzekerde voertuig tijdelijk buiten 

gebruik is, mits het voor hetzelfde gebruik bestemd is, voor een periode van max. 30 dagen. 

 

 Bestuurder  

De dekking geldt voor de bestuurder die zich in het aangeduide voertuig bevindt, maar ook er in- of 

uitstapt, het voertuig laadt of lost, het onderweg herstelt, of bij een verkeersongeval deelneemt aan de 

redding van in gevaar verkerende personen of goederen. 

 

 

Het toepassingsgebied  
 

 De dekking geldt wereldwijd, voor zover de verzekeringsnemer in België gevestigd is.  

 

 

De bedragen  
 

 Overlijden : € 20.000  

Indien de verzekerde overlijdt binnen een termijn van 3 jaar aan de gevolgen van een gedekt ongeval, 

uitgekeerd aan de echtgeno(o)t(e), bij ontstentenis, de wettelijke erfgenamen, met uitzondering van de 

Staat. 
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- Indien de verzekerde ouder is dan 70 jaar, wordt de uitkering beperkt tot 50%. 

- Bij een overlijden in het buitenland geldt een bijkomende vergoeding voor de repatriëring van het 

lichaam tot max. 50% van het verzekerde kapitaal overlijden. 

- Indien aangetoond is dat verzekerde op reglementaire wijze de autogordel droeg, wordt de 

vergoeding verhoogd met 10%. 

 
 Blijvende invaliditeit : € 40.000 max.  

Indien het ongeval, binnen een termijn van 3 jaar, een als definitief erkende fysiologische invaliditeit tot 

gevolg heeft. 

De vergoeding wordt berekend op de gewaarborgde som à rato van de invaliditeitsgraad vastgesteld 

door het ‘Officieel Belgisch Barema der Invaliditeiten’ dat op de dag van het ongeval in voege is, zonder 

een invaliditeitsgraad van 100% te overschrijden. 

 
- Indien de verzekerde ouder is de 70 jaar, wordt de uitkering beperkt tot 50%. 

- Als er sprake is van reeds bestaande letsels of aandoeningen wordt enkel het verschil tussen de 

toestand voor en na het ongeval vergoed. 

- De vergoeding ‘blijvende invaliditeit’ wordt nooit gecumuleerd met de verzekerde vergoeding 

‘overlijden’. 

 
 Behandelingskosten : € 5.000 na tussenkomst mutualiteit   

Gedurende maximum 3 jaar vanaf de dag van het ongeval, voor de vereiste medische en farmaceutische 

kosten, de kosten voor chirurgische ingrepen, de hospitalisatiekosten, de kosten voor prothese en 

orthopedie, en de kosten voor medisch transport. 

 
 
Wat valt niet onder deze dekking ?  

  
 De verzekerde bestuurder die op het ogenblik van het ongeval : 

 

- Een beroepsactiviteit uitoefent die in verband staat met het herstellen of het proefrijden van 

voertuigen, of met het gebruik van landbouw- of werftuigen. 

- Deelneemt aan een snelheidswedstrijd of regelmatigheidsproef, alsook aan de voorbereidende 

proeven ervan. 

- De ongevallen voortvloeiend uit een klaarblijkelijk roekeloze daad van verzekerde, of die hij 

opzettelijk heeft veroorzaakt of uitgelokt. 

- De ongevallen overkomen wanneer de bestuurder zich in staat van dronkenschap bevindt of onder 

invloed is van verdovende middelen 

- De ongevallen veroorzaakt door ioniserende stralingen, andere dan medische. 

 
 De verzekeraar dient het bewijs te leveren, mocht zij een risico of ongeval als niet gedekt beschouwen.   
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