FAQ BOB-waarborg
29 mei 2017

Deze FAQ is louter ter informatie en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de
exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1.
1.

Mijn verzekeringsbemiddelaar laat me weten dat ik als Elit3-cliënt kan genieten van
een tijdelijke BOB-waarborg? Wat wil dit zeggen?

Als Elit3-cliënt van Fidea kunt u inderdaad van dit tijdelijk voordeel genieten! Wij voorzien in een gratis
BOB-waarborg voor onze trouwe Elit3-cliënten. Deze waarborg houdt in dat u als BOB niet hoeft op
te draaien voor de voertuigschade, die de wagen van uw vriend (indien de wagen niet
volledig in omnium verzekerd is) heeft opgelopen bij een ongeval waarbij u in fout bent.
Dit voordeel wordt ook toegepast wanneer u een beroep doet op een BOB, die u met uw eigen wagen
veilig naar huis brengt. Veroorzaakt uw BOB-chauffeur een schadegeval in fout? Dan kunt u een beroep
doen op deze waarborg, voor zo ver uw wagen niet volledig in omnium verzekerd is. Via de tijdelijke
BOB-waarborg zal Fidea een tussenkomst verlenen voor maximaal 30.000 euro (inclusief btw).
2.

Hoe weet ik of Elit3-cliënt ben bij Fidea? Wat houdt dit in?

Elit3 is een concept, waarbij uw verzekeringsbemiddelaar u via Fidea zal verzekeren voor
de top drie van de meest noodzakelijke verzekeringspolissen: uw auto, uw huis en uw
gezin.
Bij twijfel vraagt u aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea.

Bent u Elit3-cliënt bij Fidea? Dank voor het vertrouwen!
Lees dan verder wat de tijdelijke BOB-waarborg voor u kan betekenen.

3.

Ik ben BOB van dienst na een avondje uit en rijd met de wagen van mijn beste
vriend naar huis. Ik veroorzaak onderweg een schadegeval, waarbij ik in fout ben.
Wat nu?

De schade die u aan derden veroorzaakt, zal door de autoverzekeraar van uw vriend vergoed worden.
Dat gebeurt via de BA-autoverzekering, voluit de burgerlijke aansprakelijkheid. Voor schade aan de auto
van uw vriend, kunt u geen beroep doen op deze verzekering. Schade aan het voertuig van uw vriend
wordt namelijk gedekt door de omniumverzekering. Ons advies: bent u BOB van dienst? Vraag dan of de
wagen waarmee u rijdt ook in volledige omnium verzekerd is. Is dat niet zo en hebt u een BOBwaarborg, dan zal de verzekeraar conform de BOB-voorwaarden tussenkomen voor deze voertuigschade.

1 Voorwaarden vindt u terug op www.fidea.be en/of op www.elit3.be
Zetel van de vennootschap: Fidea nv, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen. BTW BE 0406.006.069 - RPR Antwerpen
FSMA 028672 A - Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0033 - IBAN: BE15 7332 4832 0030 - BIC: KREDBEBB
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4.

Mijn verzekeringsbemiddelaar sprak me aan over een BOB-waarborg. Wat is dat
precies?

Verzekeraars zullen na een avondje uit hun best doen om iedereen veilig van feest- naar thuisadres te
krijgen. De BOB-campagnes worden overigens door de verzekeringssector ondersteund. Daarom zijn er
momenteel ook tijdelijke product- en commerciële acties, waarbij goede chauffeurs beloond worden.
Vraag aan uw verzekeringsbemiddelaar naar de voorwaarden. Ook Fidea voert momenteel actie en
verleent een tijdelijke BOB-waarborg aan haar trouwe Elit3-cliënten met een autoverzekering in voege.
5.

Ik heb gedronken en ben me ervan bewust dat ik zo zelf niet achter het stuur kan
plaatsnemen. Een kennis van mij wil met mijn voertuig bobben, zodat ik veilig thuis
geraak. Maar mijn BOB veroorzaakt op weg naar huis een schadegeval waarbij hij in
fout is. Wat nu?

Hebt u een BA-autoverzekering afgesloten? Dan zal die de voertuigschade dekken, die het betrokken
voertuig opliep of voertuigen opliepen. Deze verzekering zal overigens ook de lichamelijke letsels,
veroorzaakt aan derden, opvangen.
Maar schade aan uw eigen voertuig wordt niet via deze BA-Autoverzekering gedekt. Hiervoor kunt u
uw volledige omniumverzekering aanspreken.
Nieuw: tijdelijke actie voor Elit3-cliënten van Fidea! U kunt van 1 juni 2017 tot en met 30
september 2017 genieten van een BOB-waarborg. Deze waarborg zal bij een ongeval in fout de
voertuig-schade aan uw voertuig tot maximaal 30.000 euro, inclusief btw vergoeden. De BOB-waarborg
is niet van toepassing op wagens die in volledige omnium verzekerd zijn. We hanteren geen vrijstelling in
de BOB-waarborg.
6.

Aan welke voorwaarden moet de BOB-chauffeur voldoen om van de BOB-waarborg
te kunnen genieten?

De BOB moet op het ogenblik van het schadegeval:
•
•
•

over een geldig rijbewijs beschikken en dat op zak hebben;
heeft geen veroordeling die hem of haar het recht op autorijden ontzegt op het moment van het
schadegeval;
mag uiteraard niet te veel gedronken hebben. We citeren dit begrip volgens de wet: “een BOBchauffeur mag zich niet in een staat van alcoholintoxicatie bevinden (vanaf 0.22 mg/l alcohol in
uitgeademde lucht of 0.5 promille alcohol in het bloed), noch in een gelijkaardige toestand, die
het gevolg is van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken”.
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7.

Tijdens welke periode kan ik genieten van mijn BOB-waarborg?

De gratis BOB-waarborg geldt voor de periode van 1 juni 2017 tot en met 30 september 2017.
8.

Kan ik bij elk schadegeval in fout een beroep doen op de BOB-waarborg?

Nee. Wanneer een BOB schade veroorzaakt, dan moet de voertuigschade ten minste € 500 (exclusief
btw) bedragen. Fidea zal de voertuigschade vergoeden tot een maximumbedrag van 30.000 euro
(inclusief btw).
9.

Voor welke voertuigen kan ik een beroep doen op de BOB-waarborg?

De BOB-waarborg geldt voor alle personenwagens en lichte vrachtvoertuigen (≤ 3,50 T), met uitsluiting
van oldtimers en mobilhomes. De voertuigen zijn niet in volledige omnium verzekerd.
10.

Geldt de BOB-waarborg ook wanneer mijn voertuig of het voertuig waarmee ik ‘als
BOB’ rijd in een volledige omniumverzekering gedekt is?

Nee, in dat geval is de BOB-waarborg niet van toepassing. De volledige omniumverzekering zal in deze
situatie de voertuigschade aan het in omnium verzekerde voertuig vergoeden.
11.

Geldt mijn BOB-waarborg ook in het Groothertogdom Luxemburg?

Ja, de BOB-waarborg kan ingeroepen worden voor elk schadegeval in België, het Groothertogdom
Luxemburg of tot maximaal 30 km buiten onze grenzen met de andere buurlanden.
Vraag uw verzekeringsbemiddelaar meer informatie hierover.
12.

Mijn verzekeringsbemiddelaar sluit voor mij een autoverzekering af die ingaat vanaf
1 juli 2017. Helaas veroorzaak ik een ongeval in fout op 13 juni 2017. Kan ik nu al
terugvallen op de BOB-waarborg?

Uw autoverzekering gaat in vanaf 1 juli 2017. Dat betekent dat u pas vanaf dan van de dekking geniet. De
BOB-waarborg zal ook vanaf dan gelden. Met andere woorden: uw schadegeval van juni wordt niet
gedekt door de tijdelijke BOB-waarborg.
13.

Mijn autoverzekering werd via mijn bemiddelaar afgesloten bij Fidea. Mijn
verzekeringsbemiddelaar liet me weten dat hij ook mijn huis en mijn gezin door
Fidea zal laten verzekeren, maar deze twee verzekeringen zullen pas ingaan op
1 oktober 2017. Kan ik aanspraak maken op de BOB-waarborg bij een schadegeval
in fout wanneer alleen mijn autoverzekering in voege is?

Ja. Omdat uw verzekeringsbemiddelaar de intentie aan ons doorgeeft en het nodige doet voor de
verzekering van uw huis en uw gezin, bent u nu al een Elit3-cliënt. U kunt aanspraak maken op de BOBwaarborg omdat uw autoverzekering in voege is.
De BOB-waarborg geldt hier bij een schadegeval in fout.
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14.

Mijn inwonende dochter bobt en brengt mij en mijn vrouw naar huis met mijn
voertuig. Komt de BOB-waarborg tussen wanneer zij een schadegeval in fout
veroorzaakt?

Neen. De BOB-waarborg geldt wanneer u een beroep doet op een derde persoon: d.w.z. een vriend of
een kennis. Familieleden vallen pas in deze categorie, zodra zij niet meer onder hetzelfde dak wonen en
geen courante bestuurder zijn. Omdat uw dochter nog bij u inwoont en zij u naar huis brengt, kan de
BOB-waarborg niet ingeroepen worden.
15.

Ik ben BOB voor een vriend en breng hem naar huis met zijn voertuig. Ik
veroorzaak onderweg een schadegeval in fout. Het voertuig van mijn vriend
beschikt niet over een geldige autoverzekering. Komt de BOB-waarborg tussen?

Een goede tip: u mag als BOB uw goed hart laten zien, het betekent niet dat u geen risico loopt. Zorg
voor uw eigen gemoedsrust en veiligheid door altijd eerst te checken of het voertuig waarmee u als
BOB gaat rijden over een verplichte BA-autoverzekering beschikt, die in voege is. We leggen uit
waarom:
• wat de BOB-waarborg betreft, zal Fidea in dit verband de voertuigschade aan uw vriend betalen.
Het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds zal de schade aan derden vergoeden.
• maar het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds beroept zich op haar verhaalrecht. Dat
wil zeggen dat dit fonds de uitgekeerde vergoedingen van u zal terugvorderen, omdat u als
bestuurder van een onverzekerd voertuig een schadegeval in fout heeft veroorzaakt.
16.

Na een concert brengt een vriend me met mijn voertuig naar huis. Deze vriend
heeft geen geldig rijbewijs. Kan de BOB-waarborg tussenkomen?

Een BOB zonder geldig rijbewijs kan geen beroep doen op de waarborg bij een schadegeval in fout.
Meer hierover in vraag 3.
17.

Uw goede vriend heeft een geldig rijbewijs maar ook een glaasje te veel op. Wat
met de BOB-waarborg?

Een BOB-chauffeur neemt zijn verantwoordelijkheid en drinkt niet. Laat in zo’n geval niet toe dat uw
vriend het stuur van uw wagen overneemt. De BOB-waarborg zal niet toegepast worden wanneer blijkt
dat BOB zelf onder invloed is. Kijk hiervoor ook naar vraag 3 voor de specifieke definitie van “onder
invloed zijn – alcoholintoxicatie”.
18.

Een vriendin brengt mij met mijn auto naar huis maar veroorzaakt een schadegeval
in fout. Wat moet ik doen?
Ik ben zelf BOB van dienst en rijd met de auto van een vriendin tegen een paaltje,
wat moet ik doen?

In beide situaties verwittigt u onmiddellijk na de feiten de politie, die een proces-verbaal zal opstellen.
Indien er buiten het door de BOB bestuurde voertuig nog andere schade is en alle partijen bij het
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schadegeval duidelijk kunnen worden geïdentificeerd, volstaat het om een volledig ingevuld en door alle
partijen ondertekend Europees schadeformulier in te dienen.
19.

Ik treed op als BOB voor mijn beste vriend en ik breng hem veilig naar huis met zijn
auto. Onderweg veroorzaak ik jammer genoeg een schadegeval in fout. De
waarborg van mijn autoverzekering is geschorst. Kan ik een beroep doen op de
BOB-waarborg?

Nee, de BOB-waarborg zal in deze situatie niet tussenkomen. U zult zelf moeten instaan voor de schade
aan het voertuig van uw vriend. Stel dat uw vriend beslist om BOB te zijn voor u, en de waarborg van
uw autoverzekering is geschorst, en hij veroorzaakt een schadegeval in fout met schade aan uw voertuig,
zal de BOB-waarborg ook hier niet tussenkomen.
20.

Ik breng een vriend die te veel gedronken heeft met mijn wagen naar huis.
Onderweg veroorzaak ik een schadegeval in fout. Kan ik de BOB-waarborg
aanspreken?

Nee, de BOB-waarborg voorziet in dit geval geen dekking. De BOB-waarborg geldt enkel indien u als
BOB met het voertuig van een derde rijdt of indien een derde als BOB met uw voertuig rijdt. Zie voor
meer over het begrip “derde persoon” onder vraag 6.
De schade aan uw eigen voertuig zult u zelf moeten betalen, tenzij u voor uw wagen een volledige
omniumverzekering hebt afgesloten. In dat geval betaalt uw omniumverzekeraar de voertuigschade.
21.

Mijn vrienden organiseren een barbecue in juli 2017. Kan ik een beroep doen op de
BOB-waarborg?

Ja, de BOB-waarborg verleent dekking voor de schadegevallen in fout die zich voordoen vanaf 1 juni
2017 tot en met 30 september 2017.
22.

Ik heb te veel gedronken op de receptie van een personeelsvergadering en ik vraag
aan een collega om mij met mijn voertuig naar huis te brengen. Indien mijn collega
een schadegeval in fout veroorzaakt, is er dan dekking door de BOB-waarborg?

Nee, er is hier geen dekking omdat uw collega hier niet optreedt als BOB tijdens vrijetijdsactiviteiten
maar tijdens het werk.
23.

Ik leen mijn voertuig uit aan mijn beste vriend. Speelt de BOB-waarborg hier?

Nee, uw beste vriend heeft in dit geval niet de hoedanigheid van BOB en dus is er geen sprake van een
BOB-waarborg. De BOB-waarborg speelt slechts wanneer u (of wie aanspraak kan maken op de BOBwaarborg; zie voor meer informatie vraag 5) onder invloed is en zich in het voertuig bevindt. Wat onder
invloed zijn betekent, leest u in vraag 6.

- 5/6

FAQ
BOB-waarborg

24.

Wanneer mijn beste vriend, in de hoedanigheid van BOB-chauffeur, met mijn

voertuig opzettelijk een schadegeval veroorzaakt, is er dan dekking door de BOBwaarborg?
Nee, er mag geen sprake zijn van kwaad opzet: een schadegeval gebeurt steeds onopzettelijk. Wanneer
er sprake is van opzet, zal uw verzekeraar overigens nooit dekking verlenen. Dit valt onder de noemer
verzekeringsfraude.
25.

Ik ben BOB en rijd met het voertuig van een kennis. Ik veroorzaak een schadegeval
in fout. Zal mijn eigen lichamelijke schade worden vergoed?

Fidea zal enkel tussenkomen voor de voertuigschade. Lichamelijke schade aan de BOB zal niet worden
vergoed, tenzij uw kennis een verkeerspolis heeft afgesloten. Wanneer u als bestuurder gedekt wil zijn,
voegt u best een waarborg verkeersongevallen toe aan uw autoverzekering. Vraag uw verzekeringsbemiddelaar om advies.
26.

Na een festival ben ik zo moe dat ik aan mijn beste vriend vraag om mij met mijn
voertuig naar huis te brengen. Hoe zit dat met de BOB-waarborg wanneer hij een
schadegeval in fout veroorzaakt?

Er zal geen dekking zijn via de BOB-waarborg wanneer uw beste vriend u naar huis brengt met uw
voertuig omdat u te moe bent. Het BOB-principe is duidelijk: u doet een beroep op een nuchtere derde
persoon om u veilig naar huis te brengen met uw eigen voertuig, omdat u te veel gedronken hebt.
Daardoor mag u niet rijden en laat u het stuur over aan een vriend of kennis. Wat de wet zegt over
“rijden onder invloed”, vindt u terug in vraag 6.
! Samen voor een veiliger verkeer!
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