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Het is (niet) altijd feest als BOB rijdt
“Glaasje op, laat je rijden”. Een bekende slogan, die meer dan ooit actueel is. Al 20 jaar probeert de
BOB-preventiecampagne het bewustzijn rond de gevaren van het rijden onder invloed te verhogen.
Het idee om een vrijwilliger aan te duiden die de feestgangers op het einde van de avond veilig naar
huis rijdt, is en blijft op zich uiteraard een goed idee.

Goed om weten

BOB-clausule

Elke BOB moet de toestemming krijgen van de eigenaar
van de auto om als BOB de wagen te mogen besturen.
-	Als de eigenaar van het betrokken voertuig een
particulier is, dan moet deze uitdrukkelijk akkoord
gaan met het feit dat een derde persoon achter het
stuur kruipt.

Na een feestje kruip je, vrijwillig of op verzoek van de
eigenaar van het voertuig, achter het stuur van zijn of
haar wagen, in de veronderstelling dat de eigenaar zelf
niet meer in staat is om te rijden. Als het voertuig tijdens
deze rit bij een ongeval betrokken raakt, zal het ongeval
dankzij jouw eigen BOB-clausule gedekt zijn, ook al ben
je niet de eigenaar van het voertuig.

-	Is de betrokken wagen een bedrijfsauto, dan kan BOB
beter eerst checken of de car policy bepaalt of een
BOB de auto mag besturen.

Is een ongeval verzekerd?
Ben je verzekerd in geval van een ongeval, als je achter
het stuur kruipt van de wagen van een dronken vriend?
En hoe zit het met de dekking van de BOB aan wie je je
sleutels geeft na een nachtje stappen?
Er zijn genoeg autoverzekeringen op de markt. Maar
de ene verzekering is de andere niet. De verschillen in
dekkingen zijn groot, gaande van de meest elementaire
tot de meest complete verzekering. Sommige
verzekeringen voorzien standaard een speciale clausule,
die alle schadegevallen dekt, ongeacht of de verzekerde
zelf BOB is in het voertuig van een derde of een BOB
achter het stuur kruipt van het verzekerde voertuig.
Deze speciale garantie kreeg de toepasselijke naam
“BOB-clausule”.
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Deze clausule werkt ook in de andere richting. Als de
verzekerde zelf te diep in het glas heeft gekeken en
een andere persoon de sleutels van zijn auto geeft, dan
zal zijn verzekering ook tussenkomen als het voertuig
betrokken wordt in een ongeluk.

Hoe kan ik van deze garantie genieten?
Het is belangrijk te weten dat deze garantie niet
standaard in alle autoverzekeringen wordt opgenomen.
Uw werkgever heeft voor jou de meest complete polis op
de markt onderhandeld en dit aan een heel competitief
tarief, dankzij de tussenkomst van Aon, wereldwijde
leider in verzekeringen. De Aon autoverzekering dekt
zowel jou als alle familieleden die op hetzelfde adres
wonen.

De meest complete autoverzekering
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