
 DE AUTOVERZEKERING

VOOR ZELFSTANDIGEN EN KMO’S 
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DVV biedt een autoverzekering aan voor zelfstandigen, kmo’s en vrije 
beroepen. U breidt ze eenvoudig uit met waarborgen en voordelen die voor 
u tellen. 
Uw DVV-consulent geeft u graag deskundig advies. Dan weet u zeker dat u 
verzekerd bent zoals u dat graag wil.

DVV verzekeringen heeft specifiek voor u als zelfstandige of voor 
uw vennootschap een kwaliteitsvol aanbod autoverzekeringen. 
Deze is zowel geschikt voor een gloednieuw bedrijfsvoertuig - auto, 
minibus of lichte vrachtwagen – als voor voertuigen die al wat meer 
kilometers op de teller hebben.

  DE AUTOVERZEKERING 

VOOR ZELFSTANDIGEN EN KMO’S 

De verplichte B.A-verzekering?
 y Ze betaalt de lichamelijke en materiële schade aan 

derden in geval van een verkeersongeval in fout met  
uw bedrijfsvoertuig.

 y Bovendien krijgt u dan 24/7 bijstand indien er een 
verkeersongeval voorkomt in België.

Meer zekerheid?
 y Dan breidt u de B.A-verzekering uit met een waarborg 

Mini Omnium of Full Omnium. Dan is ook de schade aan 
uw voertuig gedekt.  

Optionele dekkingen?  
 y Personenbijstand: u kan bovenop uw autoverzekering 

kiezen voor een bijstandsverzekering voor personen in 
geval van een privé -of beroepsreis. 

 y Rechtsbijstand: bij schadegeval, waarin uw voertuig 
betrokken werd, dekt uw verzekering de rechtelijke 
bescherming en de toevlucht tegen de wettelijke 
aansprakelijke persoon.

 y Bestuurdersverzekering: Deze optie voorziet een 
vergoeding voor u of uw nabestaanden als de 
gewoonlijk bestuurder gewond raakt of overlijdt na een 
verkeersongeval.

Welke waarborgen wilt u voor uw bedrijfsvoertuig?  
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Welke EXTRA waarborgen zijn  
mogelijk? 

 y De uitbreiding Mini Omnium vergoedt u de schade 
aan uw voertuig door brand, diefstal, bij glasbreuk of 
door natuurkrachten en andere gevaren. 

 y De uitbreiding Full Omnium voegt (naast de Mini 
Omnium) ook materiële schade aan uw voertuig toe, 
zelfs als u in fout bent. 

 y De optionele diensten Bestuurder, Bijstand voertuig 
(bij pech), Bijstand personen en Rechtsbijstand 
maken uw bescherming compleet. 

Wat is er NIET verzekerd?  

Uitsluitingen B.A Auto. 
 y Indien u deelneemt aan snelheidswedstrijden of 

autoraces. 

 y Lichamelijke schade geleden door de bestuurder in 
fout van het schadegeval.

 y Schade aan het voertuig en vervoerde goederen.

 y Burgerlijke aansprakelijkheid van de dief of heler van 
het voertuig.  

Uitsluitingen Mini Omnium
 y Schade aan banden indien tegelijkertijd geen andere 

gedekte schade aan het verzekerde voertuig werd 
veroorzaakt.

 y Schade aan vervoerde voorwerpen.

Uitsluitingen Full Omnium
 y Schade aan vervoerde goederen. 

Uitsluitingen optionele waarborgen
 y Rechtsbijstand: boetes en gerechtelijke sancties.

 y Bestuurdersverzekering: dronkenschap of soortgelijke 
staat van de verzekerde. 

 y Personenbijstand: medische kosten door de 
uitoefening van de volgende sporten: deltavliegen, 
paragliden, bobsleeën, parachutespringen, 
bergbeklimmen, off-piste skiën. .

Vraag uw DVV-consulent naar de volledige lijst van alle 
uitsluitingen en beperkingen. 

De voordelen van de 
autoverzekering van DVV 

> Zekerheid. Uw wettelijk verplichte Burgerlijke 
Aansprakelijkheid (B.A) is volledig gedekt 

> Inbegrepen extra’s. In de B.A-autoverzekering zit 
gratis bijstandsverlening bij een verkeersongeval 
in België.  Liet u uitzonderlijk iemand anders 
met uw voertuig rijden omdat u boven de grens 
van wettelijk strafbare intoxicatie zat? En 
veroorzaakte deze BOB een ongeval met uw 
wagen of lichte vrachtwagen? Dan is de schade 
aan het verzekerde voertuig gedekt. 

> Uw eigen wagen beschermd. Met de Full of Mini 
Omniumformules hebt u voor een bijkomende 
premie geruststellende waarborgen als u schade 
aan uw voertuig veroorzaakt.

> Gemoedsrust. Bij uw DVV kunt u een uitgebreid 
pakket met waarborgen naar keuze nemen. 

 y Bestuurdersverzekering. Een vergoeding 
voor u of uw nabestaanden als de gewoonlijk 
bestuurder gewond raakt of overlijdt na een 
verkeersongeval. 

 y Bijstand voertuig. 24/7 hulp bij een ongeval, 
pech of diefstal van uw voertuig staan we in 
België, Europa en Noord-Afrika voor u klaar. 
In eigen land krijgt u tot 5 opeenvolgende 
dagen een vervangwagen als u uw verzekerde 
voertuig niet meer kunt gebruiken.

 y Personenbijstand. In noodsituaties buiten 
België garandeert DVV een uitgebreide  en 
professionele dienstverlening. Bijvoorbeeld 
het regelen van dringende terugkeer  naar 
België, Zoek- en reddings  actie twv. max € 
5000, verzenden van medicijnen, de  hulp van 
een tolk en tussenkomst bij verlies van geld of 
reisdocumenten twv. max. € 2500. 

 y Rechtsbijstand. DVV verdedigt uw belangen 
en die van uw inzittenden. U kiest zelf uw 
advocaat: de verzekering Rechtsbijstand 
betaalt het honorarium en andere kosten.  

 Vraag uw DVV-consulent naar hoogte van deze 
vergoedingen en voorwaarden of  raadpleeg de 
algemene voorwaarden op www.dvv.be

Zelfstandige, kmo of vrij beroep? 

Uw DVV-consulent geeft u advies voor 
uw situatie. 



De duur van de autoverzekeringsovereenkomst Business Car is één jaar. Het wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, behalve wanneer een van de partijen ze opzegt 
ten minste drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode. De verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Raadpleeg de voorwaarden van de verzekering (het eigen risico, de 
gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) bij uw DVV consulent of de algemene voorwaarden, het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) en de commerciële brochure.

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voor een contract te ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten 
op www.dvv.be. 

Vraag een vrijblijvende offerte aan uw DVV contactpersoon of op www.dvv.be.

Hebt u een klacht, contacteer dan best eerst uw DVV consulent of uw relatiebeheerder, en anders uw dossierbeheerder.  U kan ook terecht bij de klachtendienst van DVV verzekeringen, Karel 
Rogierplein 11 in 1210 Brussel (klachten@dvv.be).  Niet tevreden met de oplossing? Dan kan u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel 
(info@ombudsman.as). Meer info op ombudsman.as. U behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure te starten bij de bevoegde Belgische rechtbanken. Meer info op dvv.be

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - B-1210 Brussel, Karel Rogierplein 11 - BE70 0689 0667 8225 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Belgische verzekeringsonderneming 
toegelaten onder het nummer 0037 - NL 12/2020

Vragen of hulp nodig?
Uw DVV-consulent is er voor u. 

Vraag uw gepersonaliseerde offerte aan

Uw DVV-consulent adviseert u de autoverzekering en de bijkomende diensten die het beste bij uw 
professionele behoeften passen. 

INBEGREPEN WAARBORGEN BA Auto BA Auto 
+ Mini Omnium

BA Auto 
+ Full Omnium

U brengt met uw bedrijfsvoertuig lichamelijke letsels of 
materiële schade toe aan iemand anders 

   

Schade aan het voertuig veroorzaakt door uw BOB is 
verzekerd

   

U geniet gratis bijstandsverlening bij een verkeersongeval 
in België

  

U hebt glasbreuk aan uw wagen    

Uw wagen heeft schade door natuurkrachten of aanrijding 
met dieren

   

Uw wagen wordt gestolen   

Uw wagen heeft brandschade    

U beschikt over een vervangwagen tot 5 dagen bij 
herstelling na een verkeersongeval en tot 21 dagen bij 
diefstal

   

U hebt materiële schade aan uw voertuig   


