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OVERZICHT VAN DE EXCLUSIEVE
VOORDELEN VAN LAND ROVER INSURANCE

LAND ROVER INSURANCE

– Land Rover Insurance regelt alles rechtstreeks met uw Land Rover verdeler. 
Hij kent uw Land Rover als geen ander en regelt de herstelling volgens de strikte 
kwaliteitsnormen van Land Rover;

– Daarom ook worden eventuele herstellingen exclusief door Land Rover uitgevoerd 
gebruik makend van originele Land Rover wisselstukken;

– Via onze verzekering Full Omnium Formule Platinum krijgt u na totaal verlies of 
diefstal van uw Land Rover binnen 36 maanden na datum eerste inschrijving een 
nieuwe identieke Land Rover;

– Meer nog, Land Rover Insurance houdt rekening met eventuele prijsstijgingen 
tot maximaal 110% van de originele cataloguswaarde;

– Als exclusieve verzekeraar heeft u bij Land Rover Insurance geen eigen risico. 
Wie met een Land Rover rijdt moet dus niets van het schadebedrag zelf betalen;

– Voor Land Rover Insurance volstaat het volumetrisch en perimetrisch alarm dat 
standaard in uw voertuig voorzien is. Voorziet u uw Land Rover van een erkend 
nadiefstalsysteem, dan krijgt u hiervoor een extra korting op de premie;

– In geval van een verkeersongeval beschikt u maximaal 10 dagen over een 
vervangwagen, in geval van diefstal is dat 30 dagen;

– De BIV wordt gratis verzekerd als het vervangend voertuig ook een Land Rover is;

– Via Land Rover Insurance is uw 4x4 ook off-road verzekerd;

– Bent u op weg naar een evenement en hebt u een verkeersongeval waardoor u 
de start niet haalt? Dan vergoedt Land Rover Insurance de kost van de tickets tot 
maximaal 500,00 EUR excl. BTW.

Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een stijlvolle, degelijke en 
betrouwbare Land Rover waarop u in alle omstandigheden kan 
vertrouwen.

Zo een uitzonderlijk voertuig moet u koesteren en dat begint 
door te kiezen voor de verzekering die op maat van uw 
wagen werd samengesteld. Dat is Land Rover Insurance, 
een verzekering die naast de gebruikelijke troeven tal van 
extra voordelen biedt.

Wanneer u kiest voor Land Rover Insurance, kiest u voor 
zekerheid, gemoedsrust, en bovenal de beste bescherming 
voor u, uw gezin en uw Land Rover.

LAND ROVER INSURANCE
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DE BA MOTORRIJTUIGEN VAN 
LAND ROVER INSURANCE:
SCHADE AAN ANDEREN 
MAXIMAAL VERZEKERD

DE FULL OMNIUM VAN 
LAND ROVER INSURANCE: 
UW LAND ROVER OPTIMAAL 
VERZEKERD

DE VERZEKERING 
BESTUURDER SAFE VAN 
LAND ROVER INSURANCE: 
SCHADE BESTUURDER 
OPTIMAAL VERZEKERD

DE RECHTSBIJSTAND VAN 
LAND ROVER INSURANCE: 
UW RECHTEN WORDEN 
STEEDS GEVRIJWAARD

De verzekering BA Motorrijtuigen is een wettelijk 
verplichte verzekering. Alleen als u die verzekering 
neemt, mag u met uw Land Rover de weg op.

– Veroorzaakt u met uw Land Rover die wij verzekeren 
een verkeersongeval? En bent u in fout? Heeft hierdoor 
iemand anders schade of is hierdoor iets beschadigd 
dat niet van u is? Dan moet u die schade betalen. Als u 
deze verzekering bij ons hebt, dan betalen wij voor die 
schade.

– Wij betalen ook voor de lichamelijke schade van uw 
passagiers door een verkeersongeval.

– Wij verzekeren gratis de niet-gekoppelde 
aanhangwagen. Hij mag dan niet meer dan 750 kg 
wegen. En hij moet de nummerplaat dragen die staat 
op de ‘groene kaart’ van uw voertuig.

– Hebt u een Land Rover gekocht? En neemt u daarvoor 
deze verzekering bij ons? Dan geldt die verzekering 
ook voor uw vorig voertuig. Dit zijn de regels voor de 
gratis verzekering van uw vorig voertuig:

– u bent nog eigenaar van uw vorig voertuig;
– dat voertuig is niet meer verzekerd;
– de verzekering voor uw vorig voertuig geldt 

maximaal 16 dagen.

– Klanten met een bonus-malusgraad -2 blijven voor 
altijd op BM-2. Dit betekent dat zij levenslang het 
laagste BM-tarief genieten.

Deze verzekering is een verzekering die de schade aan uw 
Land Rover verzekert. U bent verzekerd tegen volgende 
risico’s: Brand, Diefstal, Glasbreuk, Voertuigschade, 
Natuurevenementen en Aanrijding met dieren.

Land Rover Insurance biedt u een ruime keuze aan 
formules die het schadebedrag bepalen als uw voertuig 
totaal verlies of gestolen is: Formule Platinum, 
Formule 24, Formule 12 en Formule 0. 

Deze formules worden aangeboden in combinatie met 
een bepaald eigen risico voor Voertuigschade. Dat is 
het deel van het schadebedrag dat u zelf moet betalen. 
Hieronder vindt u daarover meer informatie. 

Bij de risico’s Brand, Diefstal, Glasbreuk, 
Natuurevenementen en Aanrijding met dieren moet 
u geen deel van het schadebedrag zelf betalen. Bij 
Voertuigschade betaalt u ook geen eigen risico bij 
vandalisme, schade aan de kabels onder motorkap door 
het knagen van kleine dieren en bij totaal verlies. Hoe 
lager het eigen risico voor Voertuigschade, hoe lager 
het deel van het schadebedrag dat u zelf moet betalen, 
hoe minder financiële zorgen en hoe hoger de premie. 
Hetzelfde geldt voor de afschrijvingsformules.  
Voor Formule 12 zal u een goedkopere premie betalen 
dan voor Formule Platinum waarbij uw investering in uw 
Land Rover beter gewaarborgd is.

FULL OMNIUM FORMULE PLATINUM
Gedurende de eerste 36 maanden krijgt u bij totaal 
verlies of diefstal een nieuwe identieke Land Rover (zelfs 
indien de cataloguswaarde ondertussen is gestegen 
tot maximaal 110%). Het is pas vanaf de 37ste maand 
dat een afschrijving van 1% wordt toegepast. Dat wil 
zeggen dat uw voertuig vanaf de 37ste maand 1% van de 
verzekerde waarde verliest per begonnen maand. Er is 
geen eigen risico als u voor deze formule kiest (0%).

FULL OMNIUM FORMULE 24
Gedurende de eerste 24 maanden krijgt u bij totaal 
verlies of diefstal een nieuwe identieke Land Rover (zelfs 
indien de cataloguswaarde ondertussen is gestegen tot 
maximaal 110%). Het is pas vanaf de 25ste maand dat 
een afschrijving van 1% wordt toegepast. 
Dat wil zeggen dat uw voertuig vanaf de 25ste maand 1% 
van de verzekerde waarde verliest per begonnen maand. 
Bij deze formule is een Engels eigen risico van 
toepassing. Dat betekent dat als de herstelkosten volgens 
de expert hoger zijn dan 750,00 EUR (excl. BTW), u zelf 
niets hoeft te betalen. Enkel voor de zeer kleine schades 
waarbij de herstelkosten lager zijn dan 750,00 EUR (excl. 
BTW) is er geen tussenkomst vanuit Land Rover Insurance.

FULL OMNIUM FORMULE 12
Bij totaal verlies of diefstal gedurende de eerste 12 
maanden is de vergoeding gelijk aan de verzekerde 
waarde. Als het gedekte schadegeval plaatsvindt tussen de 
13de en 60ste maand na datum eerste inschrijving, is de 
vergoeding gelijk aan de verzekerde waarde verminderd 
met 1% per begonnen maand vanaf de 13de maand. Het 
eigen risico bedraagt 2% van de verzekerde waarde.

FULL OMNIUM FORMULE 0
In geval van totaal verlies of diefstal is de vergoeding 
gelijk aan de verzekerde waarde verminderd met 1% per 
begonnen maand. Het eigen risico bedraagt 2% van de 
verzekerde waarde.

De verzekering Bestuurder Safe verzekert elke toegelaten 
bestuurder gedomicilieerd in België, wanneer hij met uw 
Land Rover gekwetst raakt of overlijdt als gevolg van een 
verkeersongeval en dit ongeacht zijn aansprakelijkheid.

Hebt u een Bestuurder Safe-verzekering, dan betalen wij 
uw werkelijke schade. Hoeveel wij betalen, bepalen wij 
met de regels die de Belgische rechtbanken gebruiken 
als zij berekenen welk bedrag iemand moet krijgen als 
hij gekwetst raakt of overlijdt door een verkeersongeval 
(maximaal 500.000,00 EUR).

In 80% van de gevallen slaagt de Rechtsbijstand erin 
een minnelijke en dus snelle regeling te treffen. Na een 
ongeval is het echter mogelijk dat u in contact komt met 
het gerecht. Dankzij deze juridische bescherming worden 
uw rechten steeds optimaal verzekerd. U ontvangt een 
schadeloosstelling voor de gerechtskosten. Bovendien 
kiest u zelf uw advocaat of uw expert.

NIEMAND VERZEKERT UW LAND ROVER
ZO GOED ALS LAND ROVER INSURANCE
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 Een nieuwe identieke Land Rover
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Land Rover Insurance staat voor een veiligere wereld. Indien u ervoor kiest om 
uw personenwagen of lichte vrachtwagen (max. 3,5 t) uit te rusten met bepaalde 
veiligheidsopties, dan belonen wij u met een korting op uw premies Omnium en BA.

Wij onderscheiden 4 categorieën:

– Parkeerhulpsystemen (2%);

– Aandachthulpsystemen (2%);

– Aanrijdingswaarschuwingen en remhulpsystemen (3%);

– Detectie voetgangers en fietsers (3%).

Deze kortingen zijn onderling cumuleerbaar en lopen op tot maximaal 10%.

Hebt u al 3 jaar na elkaar een Full Omnium bij Land Rover Insurance voor hetzelfde 
voertuig? Dan krijgt u vanaf het 4e jaar 15% korting op uw premie Omnium.

– Wij betalen voor:

– de brandstof die gestolen wordt uit uw Land Rover;

– de vervanging van sloten, sleutels, sleutelloze startsystemen of de 
afstandsbedieningen. Inclusief de herprogrammering van de codes van het anti- 
of nadiefstalsysteem bij:

– verlies van sleutels, sleutelloze startsystemen of afstandbedieningen;

– verlies of diefstal van inschrijvingsbewijs of gelijkvormigheidsattest.

– Wij betalen tot maximaal 1250,00 EUR excl. BTW voor:

– schade aan en diefstal van de op uw Land Rover bevestigde fietsendrager 
of dakkoffer;

– schade aan en diefstal van de bagage (mits inbraakschade);

– de niet gemonteerde set winter- of zomerbanden in geval van totaal verlies of 
diefstal van uw Land Rover.

– Wij verhogen het bedrag dat wij maximaal betalen bij schade door lading met 
1250,00 EUR (excl. BTW) zowel in privé als professionele activiteiten.

– Wij regelen een vervangwagen bij totaal verlies of diefstal:

– Personenwagens: tot 30 dagen (cat. A of B);

– Lichte vrachtwagen (max 3,5 t): maximale tussenkomst van 1250,00 EUR 
(excl. BTW) voor de huur van een vervangwagen gedurende maximaal 30 dagen.

MEER VEILIGHEID,
MINDER PREMIE

CARE4CAR:
UW TROUW WORDT BELOOND 

SAFETY PACK OMNIUM: DE PERFECTE
AANVULLING OP UW FULL OMNIUM

Bij aankoop van een nieuwe Land Rover kan u er ook voor opteren de Full Omnium 
verder uit te breiden met een Safety Pack Omnium. 
Daardoor wordt de omniumbescherming van Land Rover Insurance aangevuld met 
enkele interessante bijkomende troeven:

LAND ROVER INSURANCE
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Land Rover Insurance is de handelsnaam van Amazon Insurance nv, 
ingeschreven en handelend als verzekeringsagent met FSMA-nr. 34.005 A
voor rekening van Baloise Belgium nv toegelaten onder codenr. 0096 met 
FSMA-nr. 24.941 A en Euromex nv (codenr. 0463) voor rechtsbijstand.

Amazon Insurance nv
City Link
Posthofbrug 14
2600 Antwerpen
België
Tel.: +32 3 242 92 74
Fax: +32 3 242 92 79
landrover.insurance@amazon.be
www.amazon.be

RPR Antwerpen
BTW BE 0445.910.483
IBAN: BE31 4100 0007 1155
BIC: KREDBEBB

Wilt u een verzekering nemen?
Informeer u dan grondig over uw wettelijke bescherming,
onze segmentatiecriteria en onze algemene voorwaarden op www.amazon.be.

Hebt u klachten?
Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of
per e-mail (klacht@baloise.be).

Biedt dit geen oplossing?
Dan kunt u de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren:
www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 – 1000 Brussel.
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