
Als u als bestuurder een ongeval
veroorzaakt, bent u niet automatisch

gedekt door uw autoverzekering. Zelf
opdraaien voor uw medische kosten is

geen prettig vooruitzicht. Het is
daarom raadzaam een specifieke

verzekering af te sluiten: de
bestuurdersverzekering.
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B
ij een verkeersongeval waarvoor de bestuur-
der aansprakelijk is of bij een ongeval zon-
der aansprakelijke derde, vergoedt de verze-
kering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)
Auto de verwondingen van alle slachtoffers,

behalve die van de bestuurder zelf. Daarom is het belang-
rijk een individuele verzekering af te sluiten die de schade
van de bestuurder dekt, ongeacht of hij voor een eventu-
eel ongeval aansprakelijk is of niet. Er zijn heel wat verze-
keraars die zo’n bestuurdersverzekering aanbieden: AG
Insurance, Allianz, Axa Belgium, Ethias, DVV, Generali,
Mercator Verzekeringen, P&V Verzekeringen, Vivium
enzovoort. AG Insurance heeft de formule BA Max, die op
heel wat gebieden innoverend is (zie kaderstuk).

Bestuurder: verschillende definities
Bij een bestuurdersverzekering kan de definitie van het
begrip ‘bestuurder’ verschillen afhankelijk van de perso-

nen die men wenst te verzekeren. Het kan gaan om: 
➜ de bestuurder van het voertuig;
➜ de verzekeringsnemer – de persoon die het contract

afsluit – als bestuurder van elk motorrijtuig;
➜ de verzekeringsnemer en zijn gezin als bestuurder of

passagier van het voertuig;
➜ de verzekeringsnemer en zijn gezin als bestuurder of

passagier van om het even welk motorrijtuig;
➜ de verzekeringsnemer en zijn gezin als bestuurder of

passagier van om het even welk vervoermiddel;
➜ de verzekeringsnemer, zijn gezin en iedere derde die

bestuurder of passagier van het vervoermiddel is.

Forfaitaire en vergoedende formules
Veel bestuurdersverzekeringen keren bij een ongeval
vastgelegde, forfaitaire vergoedingen uit. Maar steeds
meer verzekeraars bieden daarnaast ook vergoedende
formules aan die alle schade van de bestuurder terugbe-
talen tot een bepaald maximumbedrag. De meest gang-
bare prestaties van bestuurdersverzekeringen zijn ver-
goedingen in geval van:
➜ tijdelijke arbeidsongeschiktheid: wanneer de verze-

kerde door een ongeval niet in staat is zijn gebruike-
lijke activiteiten op te nemen en het letsel nog niet
geconsolideerd is;

➜ blijvende arbeidsongeschiktheid: wanneer de verze-
kerde door een ongeval, na consolidatie van zijn let-
sels of – bij bepaalde contracten – na het verlopen van
een zekere termijn na de dag van het ongeval, niet
meer in staat is zijn activiteiten op te nemen zoals 
tevoren. Een voorbeeld is een formule die voorziet in
een kapitaal van 50.000 euro voor een blijvende invali-
diteit. Als de bestuurder na een ongeval voor 25% blij-
vend invalide wordt verklaard, keert de verzekeraar
een schadevergoeding van 12.500 euro uit; 

➜ overlijden.
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De bestuurdersverzekering BA

Max van AG Insurance garan-

deert aan elke bestuurder een

snelle vergoeding van letsels

na een verkeersongeval, zelfs

als hij aansprakelijk is. Die

waarborg wordt automatisch

en gratis voor het leven aange-

boden aan bestuurders die

verzekerd zijn bij AG Insurance

en die de bonus-malus -2 heb-

ben. 

BA Max komt tussenbeide bij

elk ongeval en vergoedt de

kosten die normaal gezien

voor rekening van de bestuur-

der blijven tot maximaal

250.000 euro. Daaronder val-

len onder meer de medische

kosten, zoals honoraria, reva-

lidatiekosten, verpleeghulp en

bijstand, en de uitgaven die

verbonden zijn aan een invali-

diteit, zoals esthetische scha-

de en de kosten voor de aan-

passing van de woning. In ge-

val van een overlijden keert de

verzekering tot 250.000 euro

uit aan de erfgenamen.

Die waarborg geldt in de vol-

gende gevallen: tot 250.000 eu-

ro, zelfs bij een ongeval waar-

voor de bestuurder aansprake-

lijk is of zonder aansprakelijke

derde, ongeacht de wagen en

de bestuurder van het voertuig.

BA Max van AG Insurance: voor goede bestuurders
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➜ de kosten om een verzekerde op te sporen en
te redden.

Bij een verzekerd ongeval onder de waarborg ‘be-
handelingskosten’ wordt het bedrag van de schade-
vergoeding forfaitair verhoogd met een waarborg
‘onrechtstreekse verliezen’ van 15% om de verlie-
zen, de kosten en de schade te dekken die de verze-
kerde heeft geleden door het ongeval.

Mercator Verzekeringen
De bestuurdersverzekering van Mercator Verzeke-
ringen dekt de volgende kosten:

➜ schade aan kleding: indien de kleding van een
slachtoffer van een verzekerd verkeersongeval
beschadigd raakt, vergoedt de verzekeraar die
voor een bedrag van maximaal 620 euro;

➜ opsporingskosten: de verzekeraar vergoedt –
tot het maximaal gewaarborgde bedrag voor
de medische kosten – de uitgaven voor de op-
sporing en de redding van de verzekerde als
die vermist is of in een situatie verkeert die
een onmiddellijk en ernstig gevaar oplevert;

➜ begrafeniskosten: boven op het verzekerde be-
drag voor het overlijden betaalt Mercator Ver-
zekeringen een bedrag van maximaal 3100
euro voor de begrafenis;

➜ reddingskosten: de verzekeraar vergoedt de
verzekerde als die het slachtoffer van een on-
geval is dat zich voordoet tijdens het redden
van personen of goederen die in gevaar zijn
door een verkeersongeval;

➜ dierenartskosten: wanneer een huisdier dat 
eigendom van de verzekerde is, wordt ver-
voerd met de auto en gewond raakt bij een on-
geval, vergoedt de verzekeraar de
dierenartskosten tot maximaal 620 euro. ■

Polissen met specifieke prestaties

Veel polissen bevatten andere soorten prestaties bij
een ongeval: schade aan kleding en bagage, extra 
hotelkosten, dierenartskosten enzovoort. Hetzelfde
geldt voor de behandelingskosten: als de verzekerde
gewond raakt, vergoedt de verzekeraar de genees-
kundige kosten, inclusief de revalidatiekosten en de
uitgaven voor eventuele protheses. 
De terugbetaling is beperkt tot het maximumbedrag
dat is vermeld in het contract. Vaak bedraagt dat
2500 euro, 5000 euro of meer. Enkele formules beta-
len alle medische kosten terug die ten laste van de
verzekerde bestuurder blijven.

DVV
Bij een gedekt ongeval met lichamelijke schade
waarborgt DVV onder meer de volgende kosten voor
de helft van het verzekerde bedrag:
➜ de vervoerskosten van de plaats van het ongeval

naar een ziekenhuis of naar de woonplaats van
het slachtoffer en van een ziekenhuis naar een
ander;

➜ de vervoers- en repatriëringskosten van het stof-
felijk overschot;

➜ de vervoers- en repatriëringskosten van de ver-
zekerden tot hun woonplaats, indien de bestuur-
der van het motorvoertuig het slachtoffer van
een verzekerd ongeval is en niet kan worden
vervangen door een andere verzekerde;

➜ de kosten van het verblijf van een familielid dat
in het ziekenhuis overnacht bij een opgenomen
verzekerde;

➜ de kosten voor de verlenging van het verblijf in
de regio waar het ongeval heeft plaatsgehad, in
afwachting van de repatriëring;

 verzekering: een must

Veel bestuurdersverzekeringen 
keren forfaitaire vergoedingen uit.
Maar steeds meer verzekeraars 
bieden daarnaast formules aan die
alle schade van de bestuurder 
terugbetalen.
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