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Vergeet de bestuurder niet

Lichamelijke letsels bij de bestuurder, door een 

schadegeval in fout of met gedeelde aansprakelijkheid, 

zijn niet verzekerd door de verplichte BA-verzekering 

of door uw Omnium. Daarom hebt u bij Fidea de optie 

“Ongevallenverzekering Bestuurder”, die de chauffeur van 

de wagen de perfecte bescherming geeft. Deze optie kunt u  

uitbreiden tot een gezinsbescherming tegen lichamelijke 

letsels opgelopen als zwakke weggebruiker of passagier van 

het openbaar vervoer. 

Wij laten u nooit in de kou staan
Met de optie “Fidea Bijstand” verzekert u zich van hulp in 

nood. U hebt bovendien de keuze uit drie modules: 

•  Module 1: Bijstand personen en voertuig 

•  Module 2: Waarborgen module 1 met pechverhelping 

•  Module 3: Waarborgen modules 1 en 2 met vervangwagen 

Optie Rechtsbijstand
De rechtsbijstandverzekering van Fidea bezorgt u gratis 

een advocaat, indien schade aanleiding geeft tot juridische 

problemen.

Via dit gratis nummer kunt u Fidea dag en nacht, 7 op 7, 

bereiken bij een ongeval of schade. Bewaar het nummer 

alvast in uw GSM.

 

www.fidea.be

Fidea Omnium. Zo botst  
u nooit op verrassingen. 

0800/92 209 en de schade is 
snel geregeld

De unieke troeven van  
de Fidea Omniumverzekering

•  Met de Omniumformule met Aankoopprijsgarantie blijft 
uw nieuwe auto tot 30 maanden lang evenveel waard.

•  Optie 10% dekt ook uw onrechtstreekse verliezen bij 
totaal verlies.

•  Goede chauffeurs genieten extra voordelige tarieven.

•  Duidelijke vrijstelling. Geen verrassingen bij schade,  
u kiest zelf voor het vrijstellingsbedrag.

•  Gratis telefoonnummer 0800/92 209 voor een snelle 
regeling van de schade.

•  Bescherm u en uw gezin met de aanvullende opties:
 -  Ongevallenverzekering Bestuurder tegen lichame lijke 

schade.
 -  Bijstandverzekering voor pechverhelping.
 -  Rechtsbijstand.

Sta sterker.



Uw verzekerd bedrag is even groot 
als uw aankoopbedrag

Niemand wil zijn auto in één klap zien verdwijnen op 

de schroothoop. Want dat komt financieel en praktisch 

vaak hard aan. Een auto heb je namelijk dagelijks nodig; 

om te gaan werken, de kinderen naar school te brengen 

of boodschappen te doen,... De Omniumverzekering 

met Aankoopprijsgarantie van Fidea beschermt uw 

auto maximaal. Voor personenwagens tot 3 jaar oud 

(niet voor vervangwagens) blijft uw wagen voor Fidea 

nieuw tot maar liefst 30 maanden na aankoop. Voor 

personenwagens ouder dan 3 jaar is de garantieperiode 

12 maanden. Bij totaalverlies betalen wij u met andere 

woorden het aankoopbedrag inclusief btw terug. 

De Omniumformule van Fidea is zeker een goede keuze. 

Voor de berekening van  de premie gaan we uit van de 

aankoopprijs zoals vermeld op de factuur en niet van 

de cataloguswaarde. Een eventuele korting bij aankoop 

van uw wagen wordt ook verrekend in uw premie. Deze 

Omnium dekt niet alleen schade door diefstal, brand, 

vandalisme of glasbraak, maar ook de schade aan uw 

voertuig ten gevolge van een ongeval. Zelfs wanneer u 

in fout bent.

Fidea Omnium ook voor 
lichte vrachtwagens
Eigenaars van lichte vrachtwagens kunnen bij Fidea  

genieten van een Omniumdekking met Aankoop-

prijsgarantie gedurende 1 jaar. Ook hier hebt u de keuze 

tussen verschillende vrij stellingen. De 10% extra bij 

totaalverlies kunt u als optie nemen.

Een duidelijk afgelijnde vrijstelling

Bij Fidea kunt u kiezen tussen verschillende vaste vrijstellingen.  

Een hogere vrijstelling resulteert uiteraard in een lagere premie. Zo 

bepaalt u zelf hoeveel u betaalt voor uw polis.

U komt niet voor verrassingen te staan bij schade, want u bepaalde 

dus zelf de vrijstelling. Bovendien mag u de herstellingen laten 

uitvoeren in een garage naar keuze.

10% extra bij totaalverlies
Bij een totaalverlies krijgt u 10% van het verzekerd bedrag 

extra uitbetaald. In deze 10% zitten onrechtstreekse verliezen 

zoals bijvoorbeeld cd’s die in de wagen lagen, kinderstoel,... 

U ontvangt dit bedrag automatisch, zonder dat u facturen 

moet voorleggen.

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Elke chauffeur is wettelijk verplicht een verzekering B.A. 

(Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid) aan te gaan. Deze verzekering 

dekt uw aansprakelijkheid bij een ongeval en bij schade aan 

derden, inclusief die van de inzittenden. Fidea verwent haar trouwe 

cliënten met extra gunstige B.A. tarieven. Ook voor thuiswonende 

jongeren heeft Fidea dé pasklare oplossing.

Bent u Elit3-cliënt? 

Dan kunt u éénmalig genieten van een 

afkoop van een vrijstelling van max. 

250 EUR. Bij een contractuele vrijstelling 

van 250 EUR betaalt u dus helemaal 

niets!

Tal van extra voordelen met Elit3 

Hebt u naast een autopolis, ook een Fidea Woonverzekering  

en Fidea Ongevallenpolis of BA Gezin, dan kunt u deze bundelen  

in Elit3 en geniet u gratis van deze voordelen: 

• Een korting op de premie 
 U geniet een jaarlijkse korting van 5% op de premie van  

elke polis die opgenomen is binnen Elit3. 

• Gratis spreiding van uw betalingen 
 De ene polis betaalt u eenmaal per jaar, in het andere geval 

komt een gespreide betaling u beter uit. Met Elit3 hebt u de 

keuze voor elke polis apart, en brengt een gespreide betaling 

geen extra kosten met zich mee.

• Een afkoop van uw vrijstelling tot 250 euro 
 Staat in uw polis dat u bij een bepaalde schade zelf een  stukje 

voor uw rekening neemt? Met Elit3 kunt u - in  één schadegeval 

naar keuze binnen de waarborgen van uw Omnium (waarborg 

Eigen Schade) of uw Woonverzekering - Fidea dat bedrag in 

uw plaats  laten betalen, tot 250 euro.

• Exclusieve voordelen op www.elit3.be 
 Als u een Elit3-bundel afsluit, ontvangt u een Elit3-kaart  

met een persoonlijke code. Hiermee kunt u zich registreren 

op www.elit3.be, een website vol exclusieve voordelen voor  

Elit3-cliënten zoals: 

• Een origineel geschenk na registratie; 

• Deelname aan Elit3-wedstrijden; 

• Voordelen op allerlei activiteiten die Fidea sponsort.


