Bestuurdersverzekering «AURIGA»
Wie zijn de verzekerde personen ?
U en uw gezinsleden zijn verzekerd als :
n
n

bestuurder (aansprakelijk of niet voor het ongeval) of
passagier (indien aansprakelijk voor het ongeval) van een personen- of een bestelwagen.

Welke risico’s zijn verzekerd ?
De verzekering waarborgt de financiële gevolgen van een verkeersongeval waarbij u lichamelijke letsels oploopt ongeacht of :
n
n
n

het nu gaat om een aanrijding met één of meerdere voertuigen, een slippartij, een botsing tegen een boom of een paal ...
u in recht of in fout bent ...
de aansprakelijke van het ongeval niet verzekerd is, onbekend is of vluchtmisdrijf pleegt ...

U blijft genieten van de waarborgen van de bestuurdersverzekering AURIGA.

Welke waarborgen bieden wij aan ?
1. Bij overlijden een bedrag van 15.000 e.
2. Bij een blijvende invaliditeit een bedrag van 15.000 e dat progressief toeneemt naargelang de toegekende invaliditeitsgraad.
n
n
n

een invaliditeit van 15 % = een uitkering van 2.250 e
een invaliditeit van 55 % = een uitkering van 13.500 e
een invaliditeit van 100 % = een uitkering van 33.750 e

3. De terugbetaling van de behandelingskosten (o.m. voor medische tussenkomsten, hospitalisatie, vervoer per ziekenwagen ...) die door het
ziekenfonds niet terugbetaald worden tot 1.500 e.
4. Een forfaitaire vergoeding van 15 e per dag (vanaf de eerste dag) bovenop het ziekenfonds in geval van opname in een ziekenhuis.
5. Indien het ongeval zich voordoet in het buitenland betaling tot 743,68 e van de :
n
n
n

repatriëringkosten indien u gekwetst bent
vervoerskosten (heen en terug) van een naaste indien u gekwetst bent maar niet mag vervoerd worden
de kosten voor de terugreis indien u niet gekwetst bent maar uw voertuig niet meer kan rijden.

6. Vergoeding van de schade aan uw kledij en persoonlijke bagage tot 1.735,25 e.
7. Betaling van de veeartskosten tot 247,89 e indien uw huisdier bij het ongeval gekwetst raakt.

Waarom kiezen voor de bestuurdersverzekering AURIGA ?
n

n

Met één contract zijn alle bij u inwonende bestuurders goed beschermd, ongeacht of het gaat om een ongeval in recht of in fout en
wie ook de eigenaar is van de personen- of een bestelwagen.
Het contract waarborgt bijzondere hoge verzekerde kapitalen voor een bescheiden jaarpremie en vormt een noodzakelijke
aanvulling op de verplichte autoverzekering.

n

De bestuurdersverzekering is jaarlijks opzegbaar.

n

De bestuurdersverzekering afsluiten is zeer eenvoudig ... betaal de premie met het overschrijvingsformulier in bijlage.

Hoeveel kost deze verzekering ?
Slechts 34,42 e per jaar (taksen en kosten inbegrepen).
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