Steekkaart 7
Tijdelijke autoverzekering
Als je een auto leent van ouders, vrienden; je je eigen auto wil meenemen op kamp of
een auto huurt bij een firma is het een goed idee om deze te verzekeren voor schade
met onze tijdelijke autoverzekering.


Schade aan anderen is reeds verzekerd met de wettelijk verplichte BA-verzekering van de
eigenaar.

Drie opties voor een tijdelijke autoverzekering:




Keuze 1 : omniumverzekering (stoffelijke schade, brand en diefstal van je eigen
voertuig).
Keuze 2 : neem je als je zelf al een omniumverzekering hebt. Deze keuze zal de
vrijstelling (franchise) van je eigen omnium dekken bij schade.
Keuze 3 : neem je enkel bij een gehuurd voertuig. Hiermee koop je de vrijstelling
af van de wettelijke verzekering BA.
 Kijk in je contract wat verzekerd is. BA is sowieso inbegrepen, een omnium vaak ook. Zijn er


vrijstellingen van toepassing? (Deze kan je bij ons afkopen).
Het is NIET mogelijk om een in het buitenland gehuurde auto te verzekeren via deze
verzekeringen.

Hoe aanvragen?
1. Vraag aan via de website: www.scoutsengidsenvlaanderen.be/verzekeringen
2. We mailen een voorlopige bevestiging met een leeg expertiseverslag in bijlage.
3. Enkele dagen voor het kamp laat je bij een Ethiaskantoor een
expertiseverslag invullen. (Voor huurwagens is een verslag op datum door de
verhuurfirma ook mogelijk).
4. Als je dit expertiseverslag uploadt op de detailpagina van je verzekering keuren
we je aanvraag definitief goed.
Toch een ongeluk?
1. Stuur een aangifteformulier op naar Ethias (zit bij je bevestigingsmail).
2. Laat je auto herstellen bij een door Ethias erkende hersteller (hier betaal je geen
vrijstelling). Een erkend Ethias hersteller vind je op de website van Ethias.
3. Betaal zelf de factuur.
4. Bezorg de facturen aan Ethias (vermeld steeds het dossiernummer).
5. Stuur geen rekeningen/facturen op voordat je het dossiernummer kent.
Een oude auto verzekeren heeft geen zin
aangezien Ethias nooit meer uitbetaald
dan de huidige waarde van een voertuig.

