Vrachtwagenverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Hoeksche Waard Assuradeuren, schadeverzekeraar, vergunning: 12020528
(NL)

Product:

VRACHTWAGENVERZEKERING

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw vrachtwagen. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor
aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan
uw vrachtwagen verzekerd is.

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of
door misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen
kan het zijn dat u de vergoede schade moet
terugbetalen aan de verzekeraar.

Aansprakelijkheid (WA)
Als u aansprakelijk bent voor schade die met of door
uw vrachtwagen is gemaakt, dan vergoeden wij de
financiële gevolgen daarvan. Als wij vinden dat u niet
aansprakelijk bent, dan nemen wij het voor u op.
Beperkt Casco
Optioneel kunt u de rubriek Beperkt Casco
bijverzekeren. Uw vrachtwagen is dan ook gedekt
voor brand, storm, natuurgeweld, botsing met
loslopende dieren, bliksem, inbraak en diefstal,
joyriding en vandalisme. Schade door eigen toedoen
is niet verzekerd.

Aansprakelijkheid werkrisico
Schade veroorzaakt door het laden of lossen met
een kraan die op uw vrachtwagen is opgebouwd.
Optioneel kan dit werkrisico op uw
vrachtwagenverzekering bijverzekerd worden.
Aansprakelijkheid aanhangwagen-oplegger
Schade die is veroorzaakt terwijl aan uw vrachtauto
en/of trekker een aanhangwagen, oplegger of ander
object was gekoppeld. Optioneel kan het WA-risico
van het getrokken materiaal bijverzekerd worden.

Extra informatie

Extra informatie

Bij schade vergoeden wij de reparatiekosten.
Behalve als uw vrachtauto total loss is of de
reparatiekosten meer bedragen dan de dagwaarde
van uw vrachtwagen direct voor de schade minus de
waarde van de restanten. Dan krijgt u deze
dagwaarde, verminderd met het eigen riscio van uw
polis.

Aanvullend kunnen wij met u overeenkomen het WArisico van de aanhangwagen-oplegger ook uit te
breiden met een brand-diefstal dekking of een
volledig casco dekking voor de aanhangwagenoplegger.

Volledig Casco
Optioneel kunt u de rubriek Volledig Casco
bijverzekeren. Naast de dekkingen van de rubriek
Beperkt Casco is uw vrachtwagen ook verzekerd
voor schade door plotselinge en onverwachte
gebeurtenissen van buitenaf. En voor schade door
eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing.
Keuze: laad- losmaterieel
Optioneel kunt u ook laad- en losmaterieel
bijverzekeren dat gemonteerd is op uw vrachtwagen.
Dit werkmaterieel is dan ook gedekt conform de
dekking van de gekozen rubriek Beperkt Casco of
conform de dekking van de rubriek Volledig Casco.

Lading
Niet gedekt is schade aan de door u te vervoeren
lading met uw vrachtwagen en/of gekoppelde
aanhangwagen-oplegger.
Extra informatie
Dit risico kunt u als vervoerder verzekeren op basis
van AVC-condities (Binnenlands vervoer) of CMRcondities (Buitenlands vervoer) op een polis
Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
U heeft geen aanspraak op dekking indien de schade
is veroorzaakt terwijl uw vrachtwagen en/of
aanhangwagen-oplegger werd gebruikt voor verhuur
(waaronder begrepen leasing).

Auto-elektronica
Boven de verzekerde som zijn verzekerd de op, aan
of in uw vrachtwagen bevestigde niet tot de
standaarduitrusting behorende beeld- en/of
geluidsapparatuur, zoals bijvoorbeeld een autoradio,
autotelefoon en ingebouwde navigatieapparatuur.

Eigen risico
Voor de verschillende rubrieken WA of Beperkt
Casco of Volledig Casco zijn verschillende eigen
risico's van toepassing. Hogere eigen risico's zijn
overlegbaar tegen premiekorting.

Extra informatie

Beveiliging
Voor beveiliging van uw losgekoppelde
aanhangwagen e/of oplegger kunnen wij preventies
eisen zoals bijvoorbeeld een Kingpin slot.

Hiervoor vergoeden wij maximaal euro 1.500,- als u
de rubriek Beperkt Casco of de rubriek Volledig
Casco bijverzekerd heeft.

Aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen
Ontstaat er schade aan derden door het laden en/of
vervoeren van gevaarlijke stoffen? Dan is dat
verzekerd. De vrachtwagen moet dan wel voldoen
aan de eisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
en het vervoer moet dan ook gebeuren volgens de
wetten en regels.

Reparatie
U kiest zelf bij welke schadeherstelinrichting u
uw schade aan uw vrachtwagen en/of
aanhangwagen-oplegger laat herstellen. Dit heeft
geen invloed op uw eigen risico.

Aansprakelijkheid werkrisico
Onder werkrisico wordt verstaan het uitvoeren van
werkzaamheden anders dan het vervoeren van
goederen. Zoals laden, lossen en kiepen. De schade
die hierdoor aan anderen ontstaat is verzekerd.
Keuze: Inzittenden
Optioneel is de Schadeverzekering Inzittenden die
materiele schade en letselschade dekt door een
ongeval voor de bestuurder en de inzittenden van uw
vrachtwagen. Het maakt niet uit of er iemand schuld
heeft aan de schade. Deze dekking geldt tijdens de
rit, maar ook tijdens het in- en uitstappoen. Ook
tijdens het uitvoeren van een noodreparatie
onderweg.
Extra informatie
Het verzekerde bedrag is maximaal euro 1.000.000,voor alle verzekerden tezamen.

Keuze: Rechtsbijstand
Optioneel is de Rechtsbijstandverzekering
Motorrijtuigen die vergoedt juridische bijstand en
rechtshulp na een ongeluk.
Borgsom
Als ter waarborging van de rechten van de
benadeelde door een overheid het stellen van een
zekerheid wordt verlangd om de opheffing van de
vrijheidsbeperking van een verzekerde of van een op
het motorrijtuig gelegd beslag te verkrijgen zal
assuradeur deze zekerheid verstrekken tot ten
hoogste euro 50.000,- voor alle verzekerden
tezamen.

Waar ben ik gedekt?
Het verzekeringsgebied omvat alle landen die zijn vrijgegeven op het Internationaal Verzekeringsbewijs (Groene Kaart).

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
Premie termijnen kunt u kiezen: per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Bij maandbetaling verlangen wij betaling via
automatische incasso.
Beloning bij geen schade
Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting die op kan lopen tot een maximum van 75%. Als u een schade claimt,
dan kan uw korting deels komen te vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste contractjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand via een brief of per e-mail.
In geval van opzegging zullen wij de premie over de nog niet verstreken verzekeringsmaanden aan u terugbetalen.
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