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Onderneming:

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

Product:

PERSONENAUTO WA + CASCO (ALL RISK)

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 dekking WA + CASCO (ook wel All Risk genoemd) dekt de schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. Daarnaast bent u verzekerd voor
schade aan uw eigen auto. Ook als u die zelf veroorzaakt heeft, bijvoorbeeld als u in de sloot terecht komt.

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. Ook bent u niet verzekerd als de
bestuurder van uw auto niet in het bezit is van een
rijbewijs.

Aansprakelijkheid (WA)
Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen
of andermans auto of spullen. De verzekering voor
Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Wij
betalen maximaal het bedrag dat op uw polis
staat. Materiële schade tot € 2.500.000,- en schade
aan personen tot € 7.500.000,-.
Extra informatie
U bent ook verzekerd voor schade aan anderen die
is veroorzaakt door alles wat aan uw auto gekoppeld
is, bijvoorbeeld een aanhangwagen, caravan of een
boottrailer.

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.

Extra informatie
Als u niet voldoet aan de afspraken over
diefstalpreventie die wij met u gemaakt hebben, dan
keren wij niet uit.

Inzittenden (SVI)
Letselschade (inclusief smartengeld) of schade aan
spullen van u, de bestuurder of passagiers verzekert
u met een Schadeverzekering Inzittenden (SVI).
Rechtsbijstand
Als u de rubriek Rechtsbijstandverzekering
Motorrijtuigen bijverzekert dan staat u niet alleen bij
juridische concflicten in het verkeer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Eigen risico
Eigen risico is € 150,- per gebeurtenis. Maakt u
gebruik van een herstelbedrijf dat is aangesloten bij
ons schadeherstelnetwerk Schadegarant dan heeft u
geen eigen risico en krijgt u tijdens de reparatie een
gratis vervangende auto.
Extra informatie
Voor WA-schade geldt geen eigen risico.

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,-.

Diefstal of total loss
Is uw auto nieuw aangekocht en is gestolen of total
loss en de schade ontstaat in de eerste 3 jaar na de
eerste afgifte van het kenteken. Dan ontvangt u de
nieuwwaarde. Na 3 jaar krijgt u de
vervangingswaarde van de auto. De
vervangingswaarde is de waarde volgens de
ANWB/BOVAG-koerslijst. Hier tellen wij 10% bij op.
Extra informatie
Is uw auto tweedehands aangekocht en is gestolen
of total loss en de schade ontstaat in de eerste 3 jaar
na aanschaf, dan ontvangt u de aanschafwaarde.
Hierbij mag de auto op het moment dat u deze kocht
niet ouder zijn dan 6 jaar. Na 3 jaar krijgt u de
vervangingswaarde van de auto. De
vervangingswaarde is de waarde volgens de
ANWB/BOVAG-koerslijst. Hier tellen wij 10% bij op.

Reparatie
U mag zelf bepalen waar u een gedekte schade wil
laten repareren. Wij trekken van het schadebedrag
het eigen risico van € 150,- af. Laat u de schade
repareren via een schadebedrijf dat is aangesloten
bij ons schadeherstelnetwerk Schadegarant dan
heeft u geen eigen risico en krijgt u tijdens de
reparatie een gratis vervangende auto.
Schade door brand en natuur
Schade door bijvoorbeeld brand, ontploffing,
kortsluiting, blikseminslag, storm, hagel,
natuurrampen zoals een lawine of een overstroming
is verzekerd.
Ruitschade
Bij ruitvervanging heeft u een eigen risico
van € 150,-. Laat u de ruit vervangen door een
schadebedrijf dat is aangesloten bij ons
schadeherstelwerk Schadegarant dan is uw eigen
risico € 75,-. Kan de ruit behouden blijven door een
reparatie met een kunsthars injectie dan vergoeden
wij de kosten hiervan volledig.
Inbraak
Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd.
En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen
gelden aan de beveiliging van uw auto. Dit hangt af
van het type auto.
Extra informatie
Bijvoorbeeld: inbraak waarbij navigatieapparatuur is
gestolen.

Schade aan eigen auto
Alle schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als
het uw eigen schuld is.
Keuze: pechhulp
U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. Op deze
hulp kunt u een beroep doen als uw auto uitvalt door
een mechanisch of technisch defect. Hierbij gelden
voorwaarden, zoals het bouwjaar van de auto.
Extra uitkering bij total loss
Is uw auto als gevolg van een gedekte schade total
loss geraakt of gestolen dan krijgt u een extra bedrag
van € 500,- dat u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor
vervangend vervoer.

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.
Kilometrage
Onze WA + Casco verzekering (All Risk) kent geen
kilometrage beperking.

Schade door eigen gebrek
Als uw auto niet ouder is dan 3 jaar, niet meer dan
100.000 km heeft gereden en blijkens het
kentekenbewijs eigendom is van de eerste eigenaar,
dekt deze verzekering, indien daarvoor geen beroep
op een andere voorziening kan worden gedaan,
tevens schade aan de motor en/of aandrijving, voor
zover die schade voortvloeit uit een eigen gebrek.
Extra informatie
Deze dekking geldt voor: 1) Motor: Alle inwendige
onderdelen (uitgezonderd verbrande kleppen),
distributie, spruitstukken, vliegwiel, ventilator, turbo,
koelsysteem en brandstofsysteem. 2)
Transmissie: Versnellingsbakhuis, koppelingsplaat
met drukgroep. 3) Aandrijving: Ashuis, aandrijfassen,
wiellagers, naven. 4) Elektrische installatie: Dynamo,
spanningsregelaar en startmotor.

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.

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 + Casco (All Risk) verzekering kent een no-claim korting. Hebben wij in een verzekeringsjaar geen schadevergoeding
uitbetaald dan krijgt u een premiekorting in het daaropvolgende verzekeringsdjaar. 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.

Version 5, 04-02-2019, Bekijk online: verzekeringskaarten.nl/hoekschewaardassuradeuren/personenauto-wa-casco-all-risk
© Verbond van verzekeraars, www.vanatotzekerheid.nl

