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Polissen gemarkeerd met dit symbool, kan je zelf opmaken in My Euromex.
www.euromex.be/makelaar

Principes
Onder actieve personen verstaan wij de zaakvoerders, werknemers, helpers en ingezette
uitzendkrachten.
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.
De wachttijd in de polis wordt niet toegepast wanneer deze voor een identieke waarborg bij
de vorige verzekeraar, waarop de polis zonder onderbreking aansluit, al werd doorlopen.
Vragen over de 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).
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✔ Ondernemer
Inclusief bijstand na brand voor de gronden, terreinen en gebouwen in België
gelegen die gebruikt worden voor de beroeps- of bedrijfsactiviteiten.
Aantal actieve personen
1

2 of 3

per persoon extra

€ 124

€ 169

€ 28

module Concurrenten

€ 17

€ 23

€7

module Overheid

€ 60

€ 70

€ 17

module Eigenaar/Huurder

€ 55

€ 70

€ 12

-

€ 85

€ 40

Op maat (uitbreiding Ondernemer)

module Werknemers
modules Leveranciers en Klanten

op aanvraag

uitbreiding All-risk

op aanvraag

Bedrijven vanaf 20 actieve personen genieten van een korting.
Contacteer ons op polisbeheer@euromex.be of 03 451 45 51.
De meewerkende inwonende gezinsleden moeten niet worden meegeteld, behalve als ze
zaakvoerder zijn.
Ondernemer kan altijd gecombineerd worden met Privéleven + Verkeer (van de zaakvoerder).
Dan zijn bijkomende lichte voertuigen zonder bijpremie. Bovendien is er 25% korting op Privéleven.

✔ Handelaar
All-risk: zie limitatieve lijst

Aantal actieve personen
1

2 of 3

per persoon extra

€ 305

€ 330

€ 105

Bedrijven vanaf 20 actieve personen genieten van een korting.
Contacteer ons op polisbeheer@euromex.be of 03 451 45 51.
De meewerkende inwonende gezinsleden moeten niet worden meegeteld, behalve als
ze zaakvoerder zijn.
Limitatieve lijst All-risk Handelaar
bakker
fietsenwinkel
bandagerie-protheses
fotografiewinkel
beenhouwer
fotokopieercenter
bloemenwinkel
frituur-snackbar
boek- en dagbladhandel
geschenk-, sport- en
café-restaurant
hobbyartikelen
dierenwinkel
kapper
doe-het-zelf
kinderopvang
drogist
kledingwinkel
droogkuis-wasserette
lichaamsverzorging
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marktkramer
media-en speelgoedwinkel
muziekwinkel
opticien-hoorapparaten
parfumerie
schoen- en slotenmaker
schoenwinkel
verlichting
vishandel
voeding- en drankenwinkel.
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✔ All-risk Verkeer
Klassiek voertuig (*)

€ 90

Licht voertuig (**)

€ 60

Bedrijfsmateriaal zonder plaat

€ 23

Land-en tuinbouwmaterieel

€ 32

Vrachtwagen/trekker - vervoer voor eigen rekening

€ 123

Aanhangwagen tot 3500 kg

€ 22

Aanhangwagen + 3500 kg

€ 44

Bedrijfsmateriaal met plaat

€ 62

Volgende voertuigen vind je niet in My Euromex.
Voor opmaak, contacteer ons op polisbeheer@euromex.be
of 03 451 45 51.

Minibus bezoldigd vervoer

€ 169

Lichte vrachtwagen - vervoer voor rekening derden

€ 409

Vrachtwagen/trekker - vervoer voor rekening derden

€ 162

Taxi

€ 409

Luchthavenvervoer

€ 147

Ziekenwagen

€ 95

Vervangwagen garagehouder

€ 95

Huurrijtuig

€ 113

Koerierdienst

€ 409

Personenvervoer eigen autobussen

€ 169

Lijnbus, toerisme en personenvervoer derden

€ 169

Bromfiets pizzabedeling

€ 409

Satellietwagen

€ 185

Tarief Ondernemer, Handelaar en Specifieke risico’s

5

✔ All-risk Auto
Klassiek voertuig (*)

€ 75

Klassiek voertuig (*)
personenwagen, terreinwagen, minibus onbezoldigd vervoer, kampeerwagen, lichte vrachtwagen
VER, vrachtwagen paardenvervoer, ceremoniewagen, lijkwagen, kraanwagen, takelwagen,
doktractor, commerciële platen.
Licht voertuig (**)
motor, bromfiets (incl. 4-wielige bromfiets), oldtimer (> 25 jaar), traag voertuig zonder rijbewijs,
quad, trike, personenwagen aangepast voor invalide.
Voertuigen zonder bijpremie
rolstoel, aanhangwagen < MTM 750 kg, voortbewegingstoestel < 25 km/u.
Korting pluraliteit
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
Voor de berekening worden lichte voertuigen en aanhangwagens niet geteld; ze genieten wel van
de korting. In de combinatie Ondernemer + Verkeer genieten personenwagens 10 % korting vanaf
het 1ste voertuig.
Volgende voertuigen vind je niet in My Euromex.
Voor opmaak, contacteer ons op polisbeheer@euromex.be
of 03 451 45 51.

Licht voertuig (**)

€ 50

Bedrijfsmateriaal zonder plaat

€ 19

Land-en tuinbouwmaterieel
Vrachtwagen/trekker - vervoer voor eigen rekening

€ 26
€ 102

Aanhangwagen tot 3500 kg

€ 18

Aanhangwagen + 3500 kg

€ 36

Bedrijfsmateriaal met plaat

€ 51

Minibus bezoldigd vervoer

€ 140

Lichte vrachtwagen - vervoer voor rekening derden

€ 340

Vrachtwagen/trekker - vervoer voor rekening derden

€ 135

Taxi

€ 340

Luchthavenvervoer

€ 122

Ziekenwagen
6

€ 79
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Vervangwagen garagehouder

€ 79

Huurrijtuig

€ 94

Koerierdienst

€ 340

Personenvervoer eigen autobussen

€ 140

Lijnbus, toerisme en personenvervoer derden

€ 140

Bromfiets pizzabedeling

€ 340

Satellietwagen

€ 154

Binnenvaart
Binnenschip met motor
van 1 tem 1000 ton

€ 233

van 1001 tem 2000 ton

€ 296

van 2001 tem 3500 ton

€ 342

vanaf 3501 ton

€ 391

Duwbak/pontons

€ 167

Duw-en sleepboten

€ 372

Veerboten en personenvervoer
van 1 tem 25 plaatsen

€ 112

vanaf 26 plaatsen

€ 215

Bijzonder gebruik (kraan, bagger, pontons met losse kraan ...)
zonder motor

€ 112

met motor

€ 242

Optionele waarborgen “Arbeids- en sociaal recht” en “Vervoerscontracten”:
contacteer ons op polisbeheer@euromex.be of 03 451 45 51.
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✔ Vastgoed
Individuele woningen of appartementen
Basis

€ 25 per woning of appartement of 10 %
van de bruto brandpremie voor een
appartementsgebouw in volle eigendom (*)

module Huurder

€ 210 per huurcontract

module Relaties

€ 65 per woning of appartement of
5 % van de bruto brandpremie voor een
appartementsgebouw in volle eigendom (*)

Andere panden
Basis

10 % van de bruto brandpremie (*)

module Huurder

€ 285 per huurcontract

module Relaties

5 % van de bruto brandpremie (*)

Vereniging van mede-eigenaars
VME

10 % van de bruto brandpremie (*)

VME Extra

15 % van de bruto brandpremie (*)

VME All-risk
Tot 10 privatieve delen

Aantal privatieve delen x 40

Vanaf 11 tot maximaal 20 privatieve delen

€ 400 + (aantal privatieve delen -10) x 30

Meer dan 20 privatieve delen

€ 700 + (aantal privatieve delen -20) x 25

(*) De minimumpremie is € 25.
Volgende kortingen vind je niet in My Euromex.
Voor opmaak, contacteer ons op polisbeheer@euromex.be
of 03 451 45 51.

Korting grotere panden en appartementsgebouwen
Basis
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9,5 % i.p.v. 10 % als bruto brandpremie € 2.000 -€ 2.499
9,0 % i.p.v. 10 % als bruto brandpremie € 2.500 -€ 2.999
8,5 % i.p.v. 10 % als bruto brandpremie € 3.000 -€ 3.499
8,0 % i.p.v. 10 % als bruto brandpremie € 3.500 -€ 3.999
7,5 % i.p.v. 10 % als bruto brandpremie meer dan € 4.000
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Piloot
Bemande luchtvaart alle types
PPL (privé-vluchten)

€ 125

CPL (professioneel)

€ 155

ATPL (lijnvluchten, commerciële luchtvaart)

€ 195

✔ Medische beroepen
All-risk Medicus
Medicus

€ 220

korting € 110 voor starter, maximum 3 jaar

Stagiair

€ 110

Assistent

€ 110

All-risk Medicus Forte
Medicus

€ 330

korting € 110 voor starter, maximum 3 jaar

Stagiair

€ 220

Assistent

€ 220

Landbouw
tot 1 actieve persoon

€ 285

tot 3 actieve personen

€ 320

tot 5 actieve personen

€ 395

tot 7 actieve personen

€ 525

tot 10 actieve personen

€ 875

Manege en paardenstoeterij
Recreatieve paardensport & lokale competities
tot 3 actieve personen

€ 335

> 3 actieve personen

€ 850
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VZW
Zonder personeel
Basis
Uitgebreide waarborg Verbintenissenrecht

€ 131
€ 90

Met personeel
Aantal personeelsleden

Basis

Arbeidsrecht en
sociaal recht

Beperkte
contractuele
geschillen

1-5

€131

€82

€199

6-10

€131

€124

€199

11-15

€131

€165

€199

16-20

€131

€206

€199

21-25

€141

€247

€199

26-30

€151

€273

€199

31-35

€162

€314

€199

36-40

€172

€355

€199

41-45

€182

€397

€199

46-50

€193

€438

€199

Vanaf 51 personeelsleden: contacteer ons op
polisbeheer@euromex.be of 03 451 45 51.
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Euromex
Generaal Lemanstraat 82-92 I 2600 Berchem
(maatschappelijke zetel)
Rue E. Franqui 1 I 1435 Mont-Saint-Guibert
www.euromex.be

RPR Antwerpen BTW BE 0404.493.859
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0463,
onder toezicht van de Nationale Bank van België,
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
Euromex biedt uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen aan.

