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Documentatie van Euromex voor de makelaar

TARIEF PARTICULIER
Klassiek voertuig
personenwagen, terreinwagen, minibus, kampeerwagen,  
lichte vrachtwagen, vrachtwagen paardenvervoer.

Licht voertuig
motor, bromfiets (incl. 4-wielige bromfiets), oldtimer (> 25 jaar), 
traag voertuig zonder rijbewijs, quad, trike.

Voertuigen zonder bijpremie
rolstoel, aanhangwagen < MTM 3500 kg, tuinmaterieel,  
voortbewegingstoestel < 18 km/u.

Alleenwonenden zonder minderjarige kinderen
25 % korting voor alle waarborgen Privéleven

Medeverzekering zonder bijpremie
voor de polissen Verkeer en Privéleven
Medeverzekering is niet mogelijk voor de waarborgen van de 
modules “op maat” en op gebouwen die niet gebruikt worden als 
hoofdverblijfplaats of 2de verblijf.

Vragen over deze tarieven?
Contacteer ons op polisbeheer@euromex.be of 03 451 45 51.

Andere vragen? 
Contacteer uw accountmanager of  
commercieel.secretariaat@euromex.be (03 451 44 19).

Verkeer
incl. dekking sturen voertuig derden

Klassiek voertuig 86
Licht voertuig 56

elk bijkomend klassiek voertuig 56
elk bijkomend licht voertuig 56

vanaf 4 voertuigen incl. 1 klassiek 230

Patrimonium

Woonhuis of appartement
(praktijkruimte vrij beroep inbegrepen)

25

Module huurders (per huurcontract) 210

Privéleven MET eigen voertuig
incl. dekking sturen voertuig derden  
& bijstand na brand 125

elk bijkomend licht voertuig geen bijpremie
elk bijkomend klassiek voertuig 56
vanaf 4 klassieke voertuigen 293

Op maat (uitbreiding Privéleven)
module Consument 35
module Woning 45
module Inkomen 85

module Extra waarborgen
(alleen samen met alle overige modules)

120

Privéleven ZONDER eigen voertuig
incl. dekking sturen voertuig derden  
& bijstand na brand 69

Op maat (uitbreiding Privéleven)
module Consument 35
module Woning 45
module Inkomen 85

module Extra waarborgen
(alleen samen met alle overige modules)

120

Principes
De premies zijn in euro (€) en bruto (inclusief taksen).  
De minimumpremie per polis is € 25.
Bij domiciliëring geen toeslagen op termijnpremies. 
Zonder domiciliëring: toeslag driemaandelijkse premie + 5 % en 
toeslag zesmaandelijkse premie + 3 %.

Vanaf een jaarpremie van € 95 zijn maandelijkse premies toegestaan 
mits domiciliëring.
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Ondernemer
incl. bijstand na brand Aantal actieve personen

(de zaakvoerder en de 
inwonende gezinsleden worden 
als 1 persoon gerekend)

1 2/3 per 
persoon 

extra
120 164 28

Op maat (uitbreiding Ondernemer)
module Concurrenten 17 23 7
module Overheid 60 70 17
module Eigenaar/Huurder 55 70 12
module Werknemers - 85 40
modules Leveranciers en Klanten op aanvraag
uitbreiding All-risk op aanvraag
Ondernemer kan altijd gecombineerd worden met Privéleven 
+ Verkeer (van de zaakvoerder). Dan zijn bijkomende lichte 
voertuigen zonder bijpremie.

Handelaar
(All-risk) = zie limitatieve lijst Aantal actieve personen

(de zaakvoerder en de 
inwonende gezinsleden worden 
als 1 persoon gerekend)

1 2/3 per 
persoon 

extra
305 330 105

personenwagen van de zaakvoerder 10 % korting op de 
standaardpremie Verkeer Ondernemer

Op aanvraag

Tussenpersoon (verzekeringen/bank)
Bijzondere beroepen behalve

- (Para)medicus 255
- Tandarts 235
- Geneesheer Specialist 310

Patrimonium

Andere bedrijfspanden 10 % bruto brandpremie
Module huurders 285 per huurcontract

Klassiek voertuig
personenwagen, terreinwagen, minibus onbezoldigd vervoer, 
kampeerwagen, lichte vrachtwagen VER, vrachtwagen 
paardenvervoer, ceremoniewagen, lijkwagen, kraanwagen, 
takelwagen, doktractor, handelaars- of proefrittenplaat.

Licht voertuig
motor, bromfiets (incl. 4-wielige bromfiets), oldtimer (> 25 jaar), 
traag voertuig zonder rijbewijs, quad, trike.

Voertuigen zonder bijpremie
rolstoel, aanhangwagen < MTM 750 kg,  
voortbewegingstoestel < 18 km/u.

Op aanvraag
vrachtwagen/trekker VRD, lichte vrachtwagen VRD, 
koerierdienst, taxi, luchthavenvervoer, ziekenwagen, 
vervangwagen garagehouder, huurrijtuig, bromfiets 
pizzabedeling, satellietwagen, minibus bezoldigd vervoer, lijnbus, 
toerisme en personenvervoer derden. 

Limitatieve lijst All-risk Handelaar
bakker, bandagerie-protheses, beenhouwer, bloemenwinkel, 
boek-dagbladhandel, café-restaurant, dierenwinkel,  
doe-het-zelf, drogist, droogkuis-wasserrette, fietsenwinkel, 
fotografiewinkel, fotokopieercenter, frituur-snackbar,  
geschenk-, sport- en hobbyartikelen, kapper, kinderopvang, 
kledingwinkel, lichaamsverzorging, marktkramer, media-en 
speelgoedwinkel, muziekwinkel, opticien-hoorapparaten, 
parfumerie, schoen-slotenmaker, schoenwinkel, verlichting, 
vishandel, voeding-drankenwinkel.

TARIEF ONDERNEMER

Korting pluraliteit

(voor de berekening worden lichte voertuigen en aanhangwagens 
niet geteld; ze genieten wel van de korting)

vanaf 3 voertuigen 5 %
vanaf 6 voertuigen 10 %
vanaf 20 voertuigen 15 %
vanaf 35 voertuigen 20 %
vanaf 50 voertuigen 25 %
vlootclausule op aanvraag: vanaf 10 voertuigen
In de combinatie Ondernemer + Verkeer genieten personenwagens 
10 % korting vanaf het 1ste voertuig.

Verkeer

Klassiek voertuig 86
Licht voertuig 56
Vrachtwagen/trekker VER 118
Aanhangwagen MTM > 750 kg < 3500 kg 21
Aanhangwagen MTM > 3500 kg 42
Land-en tuinbouwmaterieel 31
Personenvervoer eigen autobussen 161
Bedrijfsmaterieel met plaat 59
Bedrijfsmaterieel zonder plaat 22


