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WIE IS CURALIA?
Naast levensverzekeringen voor zorgverleners, heeft Curalia een oplossing voor alle verzekeringen 
zowel professioneel als privé. Daarom heeft Curalia in 1998 een makelaarskantoor opgericht: 
Curalia Brokers. Vandaag de dag beheert zij reeds meer dan 24.000 verzekeringscontracten.

Twee basisprincipes:

   Dankzij de uitgebreide kennis van de noden van zorgverleners, verzekeringen aangepast aan 
de verschillende beroepen aanbieden;

   Dankzij de kracht van een groep van 20.000 leden van Curalia, aantrekkelijke tarieven voor alle 
verzekeringen zowel privé als professioneel aanbieden.

Ontdek op de volgende pagina’s onze autoverzekering en haar troeven!
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WAT MAAKT 
DE AUTOVERZEKERING 

VAN CURALIA UNIEK ?
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Gunstig tarief en 
voorwaarden voor 
alle zorgverleners, 
ook voor jongeren

Elke persoon die een (para)
medisch beroep beoefent (en 
hun inwonende gezinsleden) kan 
een autoverzekering bij Curalia 
afsluiten.
De (toekomstige) zorgverleners 
kunnen aansluiten ongeacht of 
de ouders klant zijn.

Curalia heeft zich toegespitst op (para)medische beroepen 
en volgt gedurende de studies de jongeren reeds op tot zij 
hun diploma van apotheker, kinesitherapeut, verpleegkundige, 
tandarts, zorgkundige, logopedist, arts, tandarts… behalen.

Dankzij deze relatie heeft Curalia uitmuntende tarieven voor 
de autoverzekering voor alle zorgverleners ook jongeren. Goed te weten...
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WAARBORGEN

Bij een ongeval in fout is de 
lichamelijke schade van de 
bestuurder niet gedekt in de BA-
verzekering. Hiervoor bevelen 
wij de bestuurdersverzekering 
aan (zie pagina 17)

Goed te weten...
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Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)
Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid en vergoedt de schade die u aan derden veroorzaakt. 
De polis BA Motorvoertuigen is een wettelijk verplichte verzekering.  Vermits de voorwaarden 
werden bepaald door de wetgever, zijn de algemene voorwaarden voor de meeste 
maatschappijen dan ook gelijk.

Wie is verzekerd?  
Naast uzelf zijn de eigenaar, de bestuurder en  de passagiers verzekerd.

Uitbreiding voor zorgverleners (standaard en volledig gratis!) 
Tijdens verplaatsingen voor beroepsdoeleinden is het (para)medisch 
materiaal in de wagen (vb. EHBO-materiaal, tas, geneesmiddelen,…) in 
geval van diefstal of schade door een ongeval verzekerd tot € 2.500 (geen 
toestellen zoals GPS, GSM, laptop,…) 
Het onbezoldigd vervoer van patiënten, en de eventuele schade die zij 
aan de auto veroorzaken is eveneens verzekerd.

Medisch 
materiaal is 

meeverzekerd
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Gratis assistance  
bij een verzekering BA motorvoertuigen
Bij een ongeval in België zorgen wij voor: 

  Gratis sleping van het verzekerd voertuig naar een garage naar keuze in België 
  Het thuisbrengen van alle passagiers van het verzekerd voertuig samen met hun bagage 
  Het doorgeven van dringende boodschappen aan familieleden of werkgever

Bij een ongeval in het buitenland: 
  Gratis sleping van het verzekerd voertuig naar de dichtstbijzijnde merkgarage 
  Kan het voertuig niet hersteld worden binnen 3 werkdagen? 

     Dan kiest u gratis vervoer van de wagen naar een garage naar keuze in België 
of herstelling ter plaatse. Een vervangwagen is ter beschikking.

    Passagiers hebben de keuze tussen terugkeer naar België of de reis voortzetten. 
In beide gevallen komt de maatschappij tussen in de kosten.

In geval van immobilisatie steeds bellen naar het 
telefoonnummer op uw groene kaart +32 3 870 95 70

Voordelige 
Assistance

Goed te weten...
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Omnium
De omniumverzekering vormt een aanvulling op de BA-verzekering en dekt bepaalde schade 
aan uw eigen voertuig. Of het nu gaat om een nieuwe of een tweedehandswagen (≤ 5 jaar), met 
een aangepaste omniumverzekering krijgt u er meteen een stukje gemoedsrust bij.



11

MINI 
Omnium

GROTE 
Omnium Vrijstelling

Brand: schade aan het voertuig door vuur, 
ontploffing, kortsluiting in de elektrische installaties 
van het verzekerde voertuig, bluswerkzaamheden 

GEEN

Diefstal en poging tot diefstal (ook carjacking, 
homejacking en joyriding) en inbraak of poging tot 
inbraak in het verzekerde voertuig

Bij vandalisme GEEN vrijstelling 
indien klacht werd neergelegd bij 
de politie binnen 24 uur

Voertuigschade: schade aan het voertuig 
door aanrijding, door ongeval, tanken van de 
verkeerde brandstof, door knaagdieren die in het 
motorcompartiment binnendringen

Contractuele vrijstelling behalve 
bij totaal verlies.  Aangepaste 
voorwaarden voor jonge 
bestuurders < 23 jaar

Glasbreuk: wij verzekeren  de  schade aan het glas 
of de doorzichtige kunststof van de ruiten en de 
doorzichtige delen van het dak van het verzekerde 
voertuig  

GEEN

Natuurevenementen en Aanrijding met dieren:
wij verzekeren schade aan het voertuig door storm, 
hagel, bliksem, neerstortende rotsen, vallende stenen, 
lawine, druk van sneeuwmassa’s, overstroming, 
aardbeving,…

GEEN vrijstelling; maar voor 
aanrijding met dieren moet wel 
klacht worden neergelegd bij 
de politie binnen 24 uur.
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Voorbeeld : U koopt vandaag een splinternieuwe wagen voor een 
factuurwaarde van € 20.000. 
U neemt een grote omnium waarbij u kiest voor afschrijving na 36 maanden. 
Twee jaar en tien maanden (= 34 maanden) na aankoop van de wagen 
heeft u een ongeval waarbij u al dan niet in fout bent. De wagen is zwaar 
gehavend en is totaal verloren. 
De verzekeringsmaatschappij zal u de verzekerde waarde, zijnde € 20.000, 
uitbetalen vermits uw wagen nog geen volledige drie jaar oud is.

Omnium: 
eerste 3 jaar blijft 

nieuwwaarde 
behouden
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Voordelige 
Assistance

Gratis assistance  
bij een grote omnium verzekering 
Wij regelen, in België of tot 30 km buiten de Belgische landsgrenzen 
met immobilisatie van het voertuig: 

  Gratis sleping van het verzekerde voertuig naar een garage naar keuze
  Het thuisbrengen van alle passagiers van het verzekerde voertuig
  Een gratis vervangwagen (max. 7 dagen) vanaf de datum van het ongeval
   Bij diefstal van de wagen een gratis vervangwagen  
vanaf de datum van aangifte (max. 30 dagen)

In geval van immobilisatie steeds bellen naar het 
telefoonnummer op uw groene kaart +32 3 870 95 70

Goed te weten...
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Een netwerk van erkende herstellers biedt  bij een ongeval in ‘omnium’ of ‘in recht’:

  Een vervangwagen voor de ganse duur van de herstelling
   Systeem derde betaler: dit betekent dat de maatschappij de herstellingsfactuur in uw plaats 
betaalt.  Enkel als er een vrijstelling van toepassing is of wanneer u BTW kan recupereren, 
betaalt u dat kleine deel zelf.

Extra services
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Rechtsbijstand
Het is belangrijk, ja, zelfs noodzakelijk om een Rechtsbijstandsverzekering af te sluiten om uw 
persoonlijke rechten te verdedigen in geval van een juridisch conflict of verkeersongeval. 

Deze polis is opgesteld volgens het ALL-RISK-principe: 
“Alle niet-uitgesloten juridische geschillen, zijn gedekt”. 

Om onafhankelijkheid te garanderen wordt deze verzekering 
onderschreven bij een gespecialiseerde verzekeraar dan deze die de 
aansprakelijkheid verzekert.

Onafhankelijke 
rechtsbijstand
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Uw rechtsbijstand auto dekt u van de aankoop tot de verkoop van uw voertuig! 
 
U geniet van de rechtsbijstand auto in geval van conflicten met betrekking tot:

- de aankoop van de wagen
- het onderhoud
- de herstelling
- de car-wash
- het tankstation
- conflict met eigen autoverzekeraar
- een verkeersovertreding zonder ongeval
- een ongeval in het buitenland
- een verkeersongeval op weg naar het werk   
- de intrekking van uw rijbewijs
- de verkoop van uw wagen
- …

P.S. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet gedekt.
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Bestuurdersverzekering
De verplichte BA-verzekering vergoedt alle schadelijders behalve de bestuurder van het voertuig 
die fout is.  Als u dan gewond raakt, zijn alle lichamelijke letsels, de arbeidsongeschiktheid die 
eruit voortvloeit en alle ermee verbonden kosten voor uw eigen rekening.

De bestuurdersverzekering voorziet verschillende dekkingen voor ieder ongeval dat letsels 
meebrengt, ongeacht of u in fout bent of niet. 

Wij voorzien een kapitaal bij:
  Overlijden
  Blijvende of tijdelijke ongeschiktheid
   Medische kosten 
   Facultatief kan een ongeval met de moto meeverzekerd worden
   Eveneens facultatief kan een dagvergoeding in geval van hospitalisatie of tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid voorzien worden

Wij bieden steeds minimaal een formule aan die u 
(en/of uw gezin) verzekert als bestuurder in alle 
wagens! (andere formules blijven mogelijk)

Goed te weten...
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Uitgebreide bijstand - Bijkomende verzekering
Naast de gratis assistance die je geniet via de BA of  Omniumverzekering, 
bieden wij 2 uitgebreidere betalende opties:

1.   Bijstand enkel voor de wagen 
U geniet de volledige service zowel bij ongeval als bij voertuigpech, 
brand, (poging tot) diefstal, vandalisme en onweer.

In België: 
  Gratis sleping
  Thuisbrengen van passagiers
  Doorgeven van dringende boodschappen aan familieleden of werkgever

In het buitenland: 
  Gratis sleping naar de dichtstbijzijnde garage 
  Indien het voertuig niet kan hersteld worden binnen 3 werkdagen:

 Voor het voertuig
       Gratis vervoer van de wagen naar een garage naar keuze in België 

   Of herstelling ter plaatse. Vervangwagen  en een vergoeding voor  bijkomende 
hotelkosten en verplaatsingen.
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 Voor alle passagiers 
      regeling en betaling terugkeer naar België van alle passagiers 
    of vervoerskosten om de reis voort te zetten

2. Bijstand voor de wagen en personen 
WERELDWIJD (ongeacht of u met de wagen op reis bent of niet) 
- Terugbetaling van medische kosten
- Bijstand en repatriëring van zieken en gewonden
- Bijstand bij overlijden
- Regeling en betaling bezoek van familielid in ziekenhuis
- Forfaitaire vergoeding niet-gebruikte skipas 
- Forfaitaire vergoeding voor ziekenwagenvervoer in België 
- Reisbijstand: bijstand bij verlies documenten, geld
- Thuisbijstand: vergoeding gezinshulp of kinderoppas
- Verlenging verblijf bij natuurramp
- Psychologische bijstand bij zwaar verkeersongeval
- Informatie over de reisbestemming (inentingen, uitstappen,…)
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HOE UW WAGEN 
VERZEKEREN?
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Een Curalia-autoverzekering ook voor u? 
Dat kan op een eenvoudige manier...
Vraag  een auto-offerte aan via info@curalia.be
Wij bezorgen u een gepersonaliseerde en vrijblijvende offerte.

Indien u akkoord gaat met de offerte, dient u enkel een voorstel en het inschrijvingsdocument 
van DIV in te vullen. Alle andere administratie nemen wij op ons. Alle praktische informatie vindt 
u op de volgende pagina’s.
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Elk voertuig moet ingeschreven worden bij de DIV (Directie Inschrijving 
van Voertuigen).  Dit gebeurt met het roze formulier “aanvraag tot 
inschrijving” dat de verkoper u bezorgt. 
Vul dit document in met uw persoonlijke gegevens, onderteken het en 
bezorg het ons.  Wij schrijven uw voertuig in bij de DIV. Daags na de 
inschrijving wordt de nummerplaat afgeleverd op het gevraagde adres.

Indien gewenst kan u de nummerplaat naar een ander adres, bijvoorbeeld 
de garage laten sturen.

Extra services

Curalia zendt u een extra 
nummerplaat, volledig gratis, 
per afzonderlijke post.

Goed te weten...
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Zodra uw contract ingaat bezorgen wij u een 
voorlopige groene kaart met beperkte duurtijd.

Na betaling, ontvangt u de definitieve 
groene kaart!

De groene kaart (of internationaal 
verzekeringscertificaat) is het bewijs 
dat uw voertuig BA-verzekerd is
Dit document moet steeds in de 
wagen aanwezig zijn.

Goed te weten...
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Bijkomende vragen, 
aarzel niet en contacteer ons.
Uw persoonlijke beheerder en/of uw regionale raadgever staan u graag te woord.
Tel 02/735.80.55
info@curalia.be
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EEN ONGEVAL – WAT NU?
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Ongeacht de aard en de aansprakelijkheid 
van het ongeval: 
bel steeds naar het telefoonnummer 
op uw groene kaart!

 +32 3 870 95 70

Belangrijk !
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Extra services

Crash sticker gratis 
Een ongeluk, even in de war en 
de bibber in uw handen, een 
voorafgedrukt formulier gekleefd op 
het aanrijdingsformulier helpt u door 
de eerste stressmomenten.
Kleef onze crash-sticker vooraf op 
het aanrijdingsformulier  dan zijn uw 
persoonlijke gegevens hierop reeds 
aanwezig.

U vult het Europees 
aanrijdingsformulier in 
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  HANDIGE TIPS 
voor het invullen van uw aanrijdingsformulier

•  Probeer altijd met de tegenpartij overeen te komen en het aanrijdingsformulier samen te 
ondertekenen. Dit vergemakkelijkt de afhandeling van het schadedossier.

•  In geval van discussie of betwisting, verzamel alle gegevens van de tegenpartij en vul toch uw 
eigen aanrijdingsformulier in. Overweeg of het nuttig is toch de politie erbij te halen.

•  Roep altijd de politie op als er gewonden zijn.

•  Indien u niet akkoord gaat met de verklaring van de tegenpartij, vermeld dit in je vak 14 
(mijn opmerkingen).

• Als er getuigen zijn, vul altijd hun volledige naam en adres in, zoniet kan men ze later betwisten.

•  Wat u niet onmiddellijk noteert, kan later gemakkelijker ontkend, tegengesproken of betwist 
worden.

•  Controleer grondig alle gegevens van de tegenpartij, zeker de nummerplaten en de 
verzekeringsgegevens van de groene kaart.

•  Vak 12: hier moet u het vakje dat met de feiten overeenkomt aanduiden. Samen met de tekening 
onderaan, vormt vak 12 een belangrijk gegeven op het ingevuld aanrijdingsformulier.
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•  Aarzel niet om foto’s te nemen: ze kunnen bij mogelijke betwisting later nog van pas komen.

•  De achterzijde van het aanrijdingsformulier is volledig voor uw eigen verzekeraar bestemd. 
Dit hoeft dus niet samen met de tegenpartij ingevuld te worden. Neem uw tijd en vul de 
achterzijde zo nauwkeurig mogelijk in. Een volledig ingevuld formulier bespoedigt de 
afhandeling van uw schadedossier.

U bezorgt het ingevulde aanrijdingsformulier 
aan onze schadedienst met de vermelding  
“Nieuw Ongeval”

via email naar: 
claims@curalia.be

of per post: 
Tweekerkenstraat 33 
1000 Brussel
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claims@curalia.be
of per telefoon 02/735.80.55 
(24 uur op 24 / 7 dagen op 7)

De Schadedienst van Curalia kunt u bereiken via:

Onze specialisten staan u graag met raad en daad bij.



Verzekeringstussenpersoon erkend onder nummer 042573A



Tweekerkenstraat 33  |  1000 Brussel 
T. 02/735.80.55  F. 02/735.13.06 Brussel RPR 0463.745.716 info@curalia.be

IBAN BE62 3101 3895 0061 BIC BBUBEBB

 Bezoek onze site
www.curalia.be

Meer info ?


