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Product:

PERSONENAUTO WA

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?
De verzekering vergoedt schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. De schade aan uw eigen auto krijgt u niet vergoed.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

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

Wij keren onder andere niet uit als de schade
opzettelijk of onder invloed van drugs is veroorzaakt.
Schade die ontstaat tijdens verhuur van uw voertuig
of bij personenvervoer tegen betaling is ook niet
verzekerd. Bij schade die onstaat bij rijden zonder
rijbewijs wordt niet uitgekeerd.

Aansprakelijkheid (WA)
Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen
of andermans auto of spullen. De verzekering voor
Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht.
Extra informatie
Wij betalen maximaal het bedrag dat op uw polis
staat. Materiële schade tot € 2.500.000,- en schade
aan personen tot € 7.500.000,-.

Hulpverlening na een ongeval
Hulpverlening bij een ongeval met uw auto in
Nederland als deze niet meer verantwoord kan
rijden. Na uw inschakeling van de Alarmcentrale
verzorgt deze de berging en transport van de
beschadigde auto naar een bestemming van uw
keuze. Tevens taxi-vervoer van de inzittenden en hun
bagage naar een bestemming van uw keuze in
Nederland.
Extra informatie
Deze hulpverlening is ook van toepassing in het
buitenland als uw auto na een ongeval niet meer
verantwoord kan rijden. Na uw melding bij de
Alarmcentrale bestaat deze hulp uit berging en
transport van de beschadigde auto naar de
dichtsbijzijnde garage. Voor de inzittenden en
bagage wordt een taxi naar een station geregeld,
treinkaart 2e klas naar Nederland en taxi van station
naar de woonplaats in Nederland.

Keuze: pechhulp
U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. Op deze
dekking kunt u een beroep doen als uw auto uitvalt
door een mechanisch of technisch defect. Hierbij
gelden voorwaarden, zoals het bouwjaar van
uw auto.
Gekoppeld object
U bent ook verzekerd voor schade aan anderen die
is veroorzaakt door alles wat aan uw auto gekoppeld
is, bijvoorbeeld een aanhangwagen, caravan of
boottrailer.

Diefstal of total loss
Niet verzekerd.
Reparatie
Niet verzekerd.
Schade door brand en natuur
Niet verzekerd.
Ruitschade
Niet verzekerd.
Inbraak
Niet verzekerd.
Schade aan eigen auto
Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA. Dan
kunt u kiezen voor een Beperkt Casco dekking of
een Volledig Casco dekking (All Risk).
Extra informatie
Letselschade (inclusief smartengeld) of schade aan
spullen van u, de bestuurder of passagiers verzekert
u met een Schadeverzekering Inzittenden (SVI). Met
de Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen staat u
niet alleen bij juridische conflicten in het verkeer.

Eigen risico
Er geldt geen eigen risico.

Kilometrage
Onze WA-verzekering kent geen kilometrage
beperking.
Borgsom
Eist een bevoegde overheidsinstantie een borgsom
van u omdat uw auto betrokken was bij een
verkeersongeval. Dan betalen wij die borgsom
tot € 50.000,-. Dat doen wij alleen als de
overheidsinstantie de borgsom eist om u vrij te laten
of om de beslaglegging op uw auto op te heffen. Als
u de borgsom terugkrijgt, moet u deze aan ons
terugbetalen.

Alarmcentrale
Als uw auto en/of aanhangwagen na een schade niet
meer kan rijden dan moet u dit melden bij de
Alarmcentrale die verder alles zal verzorgen. Als u dit
zelf regelt buiten de Alarmcentrale om dan
vergoeden wij maximaal € 300,-.
Ander voertuig van uzelf
Heeft u of een medeverzekerde met of door uw auto
schade veroorzaakt aan een ander motorvoertuig of
aanhangwagen van uzelf. Dan vergoeden wij ook die
schade, maar alleen als die schade niet verzekerd is.

Waar ben ik gedekt?
Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Deze verzekering geldt in alle landen die op uw Groene Kaart staan en die niet zijn
doorgestreept.

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 maandbetalingen verlangen wij betaling via
automatische incasso.
Beloning bij geen schade
De WA-verzekering kent een no-claim korting. Hebben wij in een verzekeringsjaar geen schadevergoeding uitbetaald dan krijgt u
een premiekorting in het daaropvolgende verzekeringsjaar. Deze korting kan oplopen tot maximaal 80%. Als u schade claimt, dan
kan de korting (deels) vervallen.

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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