
 

 

 

Met dit informatiedocument willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste dekkingen 

en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. Dit document is niet afgestemd op uw 
specifieke behoeften en de informatie die u hier vindt is niet volledig. Voor meer informatie 
over de gekozen verzekering en uw verplichtingen verwijzen wij u naar de precontractuele 

en contractuele voorwaarden van deze verzekering. 
 

Welk type verzekering is dit? 
  

De Verzekering Extra Protection is een collectieve verzekering die ALPHA CREDIT N.V. 
(Verzekeringnemer) heeft afgesloten bij CARDIF Assurances Risques Divers N.V. 
(Verzekeraar), en waarbij u aansluit. 
 

De verzekering Extra Protection is een facultatieve verzekering die wordt afgesloten naast de 
verplichte autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid of de omniumverzekering, en is 
bedoeld om te garanderen dat de Verzekeraar een schadevergoeding zal betalen in geval 

van diefstal of volledig verlies van het verzekerde voertuig. De verzekering Extra Protection 
vervangt dus in geen geval de autoverzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid of de 
omniumverzekering. Ze heeft tot doel het financiële verlies te beperken in geval van totaal 
verlies of diefstal van het voertuig. 
 

   Wat is verzekerd?  

    Diefstal en Totaal verlies van het 
verzekerde voertuig 
In geval van Diefstal of Totaal verlies van 

het verzekerde voertuig, betaalt de 
Verzekeraar een schadevergoeding aan de 
begunstigde (= aangeslotene). 

• Als het voertuig verzekerd is tegen 
“Materiële schade / diefstal”: betaling van 
het positieve verschil tussen de 

aankoopprijs incl. btw van het verzekerde 
voertuig en de schadevergoeding van de 
verzekeraar tegen “Materiële schade”.  
 

• Als het voertuig niet verzekerd is 

tegen “Materiële schade/Diefstal”: 
betaling van het positieve verschil tussen 
de aankoopprijs incl. btw van het 

verzekerde voertuig en de waarde van het 
voertuig, berekend volgens de 
degressiviteitstabel in de algemene 
voorwaarden.  

Aan die schadevergoeding wordt een 
forfaitair  bedrag van 400€ toegevoegd ter 

dekking van diverse kosten die 
rechtstreeks voortvloeien uit het 

schadegeval. 
 

   Wat is niet verzekerd?  

   Voertuigen die niet gefinancierd zijn 

met een krediet dat is aangegaan bij Alpha 
Credit. 
   Voertuigen voor professioneel gebruik, 

voertuigen ouder dan 7 jaar, voertuigen 
waarvoor geen rijbewijs nodig is. 
 
 

 Zijn er uitsluitingen van de dekking?  

! De schadevergoeding is beperkt tot:  

- een percentage van het krediet, 
afhankelijk van het jaar waarin het 
schadegeval zich voordoet; EN  
- een maximum van 20.000 euro. 

! Totaal verlies ten gevolge van deelname 
aan wedstrijden, races of competities (of 
testritten hiervoor). 
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! Schadegevallen die het gevolg zijn van 

het verlies of achterlaten van een sleutel 
van het verzekerde voertuig. 

 
 

 
 
! Schadegevallen die worden veroorzaakt 

door de bestuurder in kennelijke staat van 
dronkenschap.

 

  Waar ben ik gedekt? 

   De waarborg is geldig wanneer het schadegeval zich voordoet in Europa of in een land dat 
op de internationale verzekeringskaart (groene kaart) vermeld staat.  

   Wat zijn mijn verplichtingen? 

- Nauwkeurige, eerlijke en volledige informatie verstrekken bij inschrijving; 
- De Verzekeringnemer op de hoogte brengen van iedere wijziging gedurende de 

gedekte periode (bv. adreswijziging); 
- In geval van schade, de Verzekeraar zo snel mogelijk op de hoogte brengen.  

  Wanneer en hoe betalen? 

 De jaarlijkse premie, opgesplitst in maanden, wordt berekend op basis van de 
maandaflossing van het krediet (percentage vermeld op het aansluitingscertificaat) en wordt 

samen met de terugbetaling van de maandaflossingen betaald. De taks van 9,25% is 
inbegrepen. 

  Wanneer begint de dekking en wanneer eindigt ze?  

De verzekering treedt in werking bij de ondertekening van het aansluitingscertificaat (of op 
de datum van het telefonisch akkoord), op voorwaarde dat de premie werd betaald, voor 

een periode van één jaar. Zonder reactie van uwentwege wordt de verzekering één jaar later 
automatisch verlengd met een nieuwe periode van één jaar, enzovoort, tot op het moment 
waarop uw krediet volledig is terugbetaald. 

De waarborg “Diefstal” treedt in werking aan het einde van de proefperiode (een periode 

van zeven dagen na de aansluiting). 

  Hoe kan ik de overeenkomst verbreken?  

U kunt die aansluiting zonder boete en zonder opgaaf van redenen annuleren per 
aangetekende brief of via de gewone post binnen 30 dagen na aansluiting bij de verzekering. 
Deze aanvraag moet aan de verzekeraar worden gericht. De verbreking wordt onmiddellijk 

van kracht op het ogenblik van de kennisgeving. Indien u uw lopende overeenkomst wenst 
te verbreken, dan dient u ons daarvan ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse 
vernieuwing van de overeenkomst op de hoogte te brengen.

 


