Autoverzekering WA+ Volledig Casco (Allrisk)
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Besured
Product: Autoverzekering WA+ Volledig Casco of Allrisk
Deze verzekeringskaart is zorgvuldig voor jou samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Wij verwijzen je voor
de uitgebreide voorwaarden naar onze documenten.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt de schade die met de auto is veroorzaakt. De WA autoverzekering is verplicht. Verder vergoedt Allrisk in een
een ruime dekking voor schade aan jouw eigen auto. Aanvullend kan je kiezen voor ruime aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?
Schade aan eigen auto
Alle schade aan jouw eigen auto is verzekerd. Ook
als het jouw eigen schuld is.
Schade aan objecten en andere auto’s
Wanneer je met jouw auto schade veroorzaakt aan
anderen.
Hulpverlening na een ongeval
Kan je na een ongeval, brand of diefstal niet meer
verder reizen? Dan heb je binnen Nederland
recht op vervoer voor alle inzittenden. Je kiest zelf
waarheen. De auto (eventueel met aanhanger)
brengen we naar een garage van jouw keuze.
Vervoer van een gewond persoon
Wanneer je een gewond persoon vervoert,
vergoeden wij de kosten van reiniging en herstel
van de auto. Wanneer noodzakelijk laten we de
stoffering vervangen.
Diefstal of total loss
Bij diefstal of total loss vergoeden wij maximaal de
oorspronkelijke aanschafwaarde.
Inbraak
Schade door een poging tot diefstal. Ook
vergoeden we na inbraak accessoires zoals een
navigatiesysteem. Wij kunnen eisen stellen aan de
beveiliging van jouw auto.
Schade door brand en natuur
Schade aan jouw auto door brand, storm, hagel,
bliksem, overstromingen of een aanrijding met
een dier.
Ruitschade
Schade aan de ruiten van je auto. Je betaalt minder
eigen risico als je de schade laat herstellen door
een bij ons aangesloten reparateur.
Reparatie
De reparatie van jouw auto na schade. Er kan een
eigen risico van toepassing zijn.
Verhaalservice
Heb je door iemand anders schade opgelopen?
Dan verhalen wij deze kosten. Heb je letsel door
een ongeval én is iemand anders aansprakelijk
voor dat ongeval? In dat geval bieden wij je hulp
bij het verhalen van jouw letselschade.

Wat is niet verzekerd?
In enkele andere situaties krijg je geen vergoeding.
Bijvoorbeeld bij fraude, opzet of bewuste
roekeloosheid. Ook wanneer de auto wordt bestuurd
zonder geldig rijbewijs of als de auto tegen betaling
wordt verhuurd en bij misbruik van alcohol, drugs en
medicijnen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Eigen risico
Totaal verlies en autodiefstal: € 0
Reparatie autoschade bij samenwerkend
herstelbedrijf: € 0
Reparatie autoschade bij eigen gekozen
herstelbedrijf: € 500
Vervanging autoruit bij samenwerkend
herstelbedrijf: € 75
Vervanging autoruit bij eigen gekozen
herstelbedrijf: € 500
(Ster)reparatie autoruit bij samenwerkend
herstelbedrijf: € 0
(Ster)reparatie autoruit bij eigen gekozen
herstelbedrijf: € 250
Extra eigen risico als bestuurder nog geen 24
jaar is: € 250

Waar ben ik gedekt?
Op de groene kaart staat vermeld in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade
te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk
door. Bijvoorbeeld veranderingen in jouw privésituatie zoals een verhuizing of wijziging van gezinssamenstelling.

Wanneer en hoe betaal ik?
Je kunt kiezen of je maandelijks of per jaar de premie betaalt. De premie wordt automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering
stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Bel, mail of gebruik het opzegformulier op onze website. Je kunt de verzekering na 1 jaar dagelijks opzeggen. De verzekering
eindigt dan 1 maand later.

