
Top Bestuurder BA Max

  TYPE CONTRACT    

Vergoedende formule Vergoedende formule

       Vergoedingsgrenzen

  Maximum 1.250.000 EUR1

Minimum vergoeding van 24.789,35 EUR bij Overlijden of BI 100%.  
Maximum 250.000 EUR   

Voor de gevallen die in beide producten gedekt zijn, geldt een limiet van 1.500.000 EUR2.

DEKKING

        Wie ?

Ieder gemachtigde bestuurder van het omschreven 
voertuig of van een vervangingsvoertuig wanneer het 
omschreven voertuig tijdelijk onbruikbaar is.

•	 Ieder gemachtigde bestuurder als bestuurder van 
het omschreven voertuig of van een 
vervangingsvoertuig wanneer het omschreven 
voertuig tijdelijk onbruikbaar is.

•	 De voornaamste bestuurder als bestuurder van elk 
voertuig “toerisme en zaken”, “gemengd gebruik” of 
“bestelwagen” (=“uitbreiding Bob”).

       Wat ?

Vergoeding in Belgisch gemeen Recht(3):
	 •	 Lichamelijke	letsels	van	de	bestuurder:
   • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid (TAO);
   • Blijvende Invaliditeit (BI);
   • Verplegingskosten;  
   • …
	 •	 Overlijden	van	de	bestuurder:
   • Vergoeding van de rechthebbenden 
    van de verzekerde die schade hebben geleden 
    ten gevolge van dit overlijden;
   • Begrafeniskosten;
   • …

Vergoeding in Belgisch gemeen Recht(3):
	 •	 Lichamelijke	letsels	van	de	bestuurder:
   • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid (TAO);
   • Blijvende Invaliditeit (BI);
   • Verplegingskosten;  
   • …
	 •	 Overlijden	van	de	bestuurder:
   • Vergoeding van de rechthebbenden 
    van de verzekerde die schade hebben geleden 
    ten gevolge van dit overlijden;
   • Begrafeniskosten;
   • …
	 •	 Kledij	gedragen	door	de	bestuurder.

          Waar ?

Alle landen waar de Verplichte Aansprakelijkheidsverzekering 
gedekt is.

Wereldwijd.

Welk schadegeval?

Iedere “gebeurtenis” waarbij het omschreven voertuig 
betrokken is en ook wanneer de verzekerde:
•	 in	of	uit	ofwel	op	of	af	het	omschreven	voertuig	stapt;
•		 onderweg	herstellingswerken	aan	het	omschreven	voertuig	

uitvoert of deelneemt aan het depanneren van het voertuig;
•	 deelneemt	aan	de	redding	van	personen	of	goederen	bij	een	

verkeersongeval;
•	 reisgoed	of	persoonlijke	goederen	in	of	uit	het	omschreven	

voertuig laadt;
•	 het	slachtoffer	is	bij	car-jacking	van	het	verzekerd	voertuig.

Elk “verkeersongeval” waarbij een verzekerde betrokken is.

Top Bestuurder - BA Max
Vergelijking 



UITSLUITINGEN

•  uitsluiting	van	de	niet-gedekte	schadegevallen/schadegevallen	
die het voorwerp uitmaken van verhaal krachtens de  
Modelovereenkomst; 

•	 uitsluiting	betreffende	de	strafbare	alcoholintoxicatie	of	
een gelijkaardige toestand veroorzaakt door andere dan 
alcoholische producten, dronkenschap;

•	 50%	schadevergoeding	bij	niet-inachtneming	van	
de reglementering betreffende het dragen van de 
veiligheidsgordel;

•	 uitsluiting	van	schadegevallen	met	als	verzekerde	
“garagehouder/professioneel”;

•	 ...

•	 uitsluiting	van	de	niet-gedekte	schadegevallen/	schadegevallen	
die het voorwerp uitmaken van verhaal  krachtens de 
Modelovereenkomst; 

•	 uitsluiting	betreffende	de	strafbare	alcoholintoxicatie	of	een	
gelijkaardige toestand veroorzaakt door andere dan alcoholische 
producten;

•	 uitsluiting	bij	niet-inachtneming	van	de	reglementering	
betreffende het dragen van de veiligheidsgordel.
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(1) dit bedrag is precies 1.239.467,62 EUR. op 01.09.2011. 

(2) dit bedrag is precies 1.489.467,62 EUR op 01.09.2011.		De	vergoedingen	worden	één	maal	betaald;	ofwel	in	BA	Max	ofwel	in	Top	Bestuurder.

(3)	door	de	verzekerde	reëel	geleden	schade,	bepaald	op	basis	van	de	bewijsstukken	(facturen,	expertise,	rechtspraak,…)

Dit document maakt deel uit van de algemene informatie over deze verzekering. De volledige omschrijving ervan vindt u terug in de algemene voorwaarden.


