VRAGEN VAN FVF

AG Insurance

Allianz

AXA

Baloise

Fidea

Generali

Optimco

Piette & Partners

✓

✓

Vivium

Voortbewegingstoestel
Zijn voortbewegingstoestellen gedekt in uw familiale verzekering?
Welke voortbewegingstoestellen?

✓
Alle gemotoriseerde
voortbewegingstoestellen zijn
gedekt tot 45 km/uur. Typische
voorbeelden zijn hoverboards,
monowheels, Segways en
elektrische steps.

✓
Speelgoed met motor waarop een
kind plaats kan nemen, maar dat
geen hogere snelheid kan halen
dan 8 km/uur.

✓
Monowheel, segway, hoverboard
en elektrische step.

✓
De gemotoriseerde
voortbewegingstoestellen met een
maximumsnelheid van 18 km/uur.
Elektrische rolstoelen en
gemotoriseerde tuinwerktuigen
(voor privégebruik) verzekeren wij
ook tot een maximum snelheid van
18 km/uur.

✓
1. Ja, indien niet gemotoriseerd (snelheid
heeft hier ook geen belang)
2. Nee, de aansprakelijkheid die onder
toepassing valt van de modelovereenkomst
voor de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen blijft uitgesloten.

✓
Rolstoel tot 18 km/u, grasmaaier
en soortgelijke tuinwerktuigen zonder snelheidsbeperking,
gemotoriseerd speelgoed tot 8
km/uur.

Voortbewegingstoestellen dewelke Zoals gedefinieerd in het KB van
niet vallen onder de WAM-wet .
13/02/2007.

✓
Zoals gedefinieerd in het KB van
13/02/2007.

Uitzonderingen (waarbij we soms wel een
dekking conform de WAM bieden):
- Wij komen tussen voor schade veroorzaakt
door grasmaaiers, andere dergelijke toestellen
en door gemotoriseerd speelgoed als hiervoor
geen verplichte verzekering gesloten werd.
- Voor schade veroorzaakt door verzekerden
die, buiten medeweten van hun ouders of van
de personen die ze onder hun toezicht hebben,
een motor- of spoorvoertuig besturen alvorens
zij hiervoor de wettelijk vereiste leeftijd bereikt
hebben. Schade aan het bestuurde voertuig is
dan ook verzekerd, op voorwaarde dat
niemand van u er eigenaar of houder van is.
- Wanneer u als toegelaten bestuurder of
passagier toevallig een voertuig van een derde
gebruikt en er voor de schade geen enkele
motorrijtuigenverzekering tussenkomt; schade
aan het voertuig zelf blijft altijd uitgesloten.
- Hetzelfde geldt voor de aansprakelijkheid als
bestuurder van spoorvoertuigen.

Dekking tot 18 km/u?

✗

✓

✓

✗

✓

✓

Dekking boven 18 km/u?

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

Ander snelheidscriterium

ja, tot 45 km/uur

Dekking overeenkomstig WAM?

✗
✗

✓

✗

ja, zie supra

✗

✓

Dekking overeenkomstig WAM + modelpolis?

✓

✗

✓

✓

✗

✓

✓

Dekking inclusief artikel 29bis?

✓

✗

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✓

Elektrische fiets (met garagefunctie = wandelassistentie, stapassistentie, walk assist…)
Rijwiel met hulpmotor...
1. is elektrische fiets 250W max 25 km (=rijwiel met hulpmotor) zonder garagefunctie en geen
mogelijkheid tot autonoom rijden gedekt in uw familiale verzekering?

✓

✓

✓

2. Idem 1 met garagefunctie*?

✓

✗

✓

1. is elektrische fiets 1KW max 25 km (=gemotoriseerd rijwiel) zonder garagefunctie en geen
mogelijkheid tot autonoom rijden gedekt in uw familiale verzekering?

✓

✗

✓

2. Idem 1 met garagefunctie*?

✓

✗

✓

ja, tot 25 km/uur, dekking
overeenkomstig WAM +
modelpolis, dekking inclusief artikel
29bis

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

1. is elektrische fiets 4kw 45 km (= speed pedelec) zonder garagefunctie en geen
mogelijkheid tot autonoom rijden gedekt in uw familiale verzekering?

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2. idem 1 met garagefunctie*?

✓

✗

✓

✗

✓

✗

✗

✓

3. idem 2 met autonoom rijden (sneller/ anders dan garagefunctie bv. Boost/launch-functie)?

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

ja, dekking overeenkomstig WAM
+ modelpolis, dekking inclusief
artikel 29bis

✓
ja, dekking overeenkomstig WAM
+ modelpolis, dekking inclusief
artikel 29bis

Gemotoriseerd rijwiel…

3. Idem 2 met autonoom rijden (sneller/ anders dan garagefunctie bv. Boost/launch-functie)?

✓
ja, dekking overeenkomstig WAM
+ modelpolis, dekking inclusief
artikel 29bis

✓
ja, dekking overeenkomstig WAM
+ modelpolis, dekking inclusief
artikel 29bis

✗

Speed pedelec…

Specifieke toelichting
Synthese dekkingen Top Familiale Wij onderzoeken momenteel
van AG Insurance:
mogelijke product wijzigingen met
- elektrische fietsten enkel met
betrekking tot dit onderwerp.
trapondersteuning (incl.
garagefunctie) zijn gedekt
ongeacht hun snelheid;
- elektrische fietsen die autonoom
kunnen rijden zijn gedekt tot 25
km/uur en max. 1 kW en dit
volgens modelpolis inclusief artikel
29bis (met uitzondering van
bromfietsen van klasse A);
- elektrische rolstoelen zijn gedekt
tot 25 km/uur en dit volgens
modelpolis inclusief artikel 29bis;
- gemotoriseerde
voortbewegingstoestellen zijn
gedekt tot 45 km/uur en dit volgens
modelpolis inclusief artikel 29bis.
Deze voorwaarden zijn van
toepassing vanaf 19/06/2017.

* voor zover nog beschouwd kan worden als rijwiel hulpmotor?

Bovenstaande tabel werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van de
gegevens die door de maatschappijen aan FVF werden overgemaakt.
FVF streeft naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, maar kan hiervoor niet
aansprakelijk gesteld worden.

Wat betreft de vraag naar 'dekking
inclusief artikel 29bis' gaan we
ervan uit dat u artikel 29bis bedoelt
in hoofde van een derde zwakke
weggebruiker. En dus niet in
hoofde van de bestuurder van het
door ons gedekte
voortbewegingstoestel.

Vanuit BA Gezins geen WAM
dekking voor fiets of Speed
pedelec met garagefunctie, wel
volgens standaard voorwaarden
van onze BA gezin.

Algemeen principe bij de waarborg
elektrische fietsen en speed
pedelecs:
- niet autonoom rijden:
gewaarborgd in BA Familiale zonder bijpremie;
- autonoom rijden: dekking
Motorrijtuigen verzekering. Voor
speed pedelecs bedraagt de
premie €80 (taksen inbegrepen).

✓
ja, dekking overeenkomstig WAM
+ modelpolis, dekking inclusief
artikel 29bis
✗

