Traffic Plan vangt de kosten
voor medische zorgen,
hospitalisatie, invaliditeit en
overlijden onmiddellijk op,
ongeacht of u in fout bent
of niet.

U bent in fout
Wist u dat geen enkele autoverzekering uw lichamelijke
schade vergoedt wanneer u als bestuurder in fout bent?
• Wie zal uw medische kosten betalen?
• Bij invaliditeit valt u mogelijk zonder inkomen. Hoe
gaat u noodzakelijke aanpassingen aan uw woning en
wagen bekostigen?
• Of worstcasescenario: wie betaalt uw begrafeniskosten?
En de studies van uw kinderen?

En al bent u niet in fout …

Traffic Plan helpt u uit de nood met volgende
waarborgen:
• vergoeding van medische kosten, inclusief esthetische
chirurgie
• dagvergoeding bij tijdelijke ongeschiktheid met hospita
lisatie van minstens 24 uren
• vergoeding in functie van de graad van invaliditeit bij
blijvende invaliditeit
• vergoeding van de begrafeniskosten en uitbetaling
van het verzekerde kapitaal aan de begunstigden bij
overlijden.
U kan zelf de grootte van de verzekerde bedragen bepalen
binnen bepaalde grenzen.

Zeker van een snelle en volledige schadevergoeding bent
u niet als er discussies ontstaan tussen verschillende
partijen over (gedeelde) aansprakelijkheden. Met Traffic
Plan hoeft u zich hierover geen zorgen meer te maken.

Verzeker ook uw gezin tegen
verkeersongevallen

Onmiddellijke vergoeding,
zonder discussie

Samen met uw makelaar in verzekeringen kiest u de
formule die het best bij uw persoonlijke (gezins)situatie past.

Traffic Plan beschermt u (en uw gezin, afhankelijk van de
gekozen formule) tegen de financiële klap van een verkeers
ongeval met lichamelijke schade. Bovendien worden uw
vergoedingen onmiddellijk uitbetaald, ongeacht of u in fout
bent en los van juridische procedures die lang kunnen
aanslepen.

Hebt u 1 wagen in uw gezin?
U kan alle bestuurders verzekeren die met uw wagen
rijden, alsook alle inzittenden.

Financiële airbag
Een verkeersongeval kan uw leven plotsklaps ingrijpend
veranderen. Als u als bestuurder aansprakelijk bent, dreigt
u bovendien op te draaien voor veel kosten (medische
kosten, hospitalisatiekosten, revalidatiekosten, kosten van
tijdelijke of blijvende invaliditeit).

Hebt u meerdere wagens binnen uw gezin?
Uw gezinsleden rijden met de (brom)fiets of het
openbaar vervoer?
U kan uw hele gezin verzekeren als bestuurder, inzittende,
voetganger, (brom)fietser en als passagier van openbare
vervoersmiddelen.
U rijdt met de moto?
Ook voor bestuurders en passagiers van moto's hebben
we een speciale formule.

Uw financiële airbag
in het verkeer
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Statistieken spreken boekdelen: elk jaar
vallen er meer dan 60.000 gewonden
en 750 doden op onze Belgische
wegen. Wie zich in het verkeer waagt,
loopt altijd risico om betrokken te raken
in een ongeval met lichamelijke of zelfs
dodelijke gevolgen. Ontdek waarom de
bestuurdersverzekering Traffic Plan een
onmisbare aanvulling is voor uw
autoverzekering.

Voorbeeld:
U verandert van rijstrook en merkt niet dat
er zich een ander voertuig in uw dode hoek
bevindt. Na het onvermijdbare ongeval,
wordt u met een ambulance naar het
ziekenhuis gebracht, waar u geopereerd
wordt.
Gevolg: medische kosten (waaronder het
vervoer met de ambulance), 15 dagen
hospitalisatie, revalidatiekosten en 15%
invalide. Aangezien u in fout bent, komt
uw autoverzekering niet tussen.

