Schadeverzekering voor Inzittenden
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:
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Product:

Extra dekking Schadeverzekering Inzittenden

DLWLQIRUPDWLHGRFXPHQWJeeft een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel
en niet verzekerd is

Welk soort verzekering is dit?
Bij de autoverzekering kunt u een Schadeverzekering voor Inzittenden afsluiten. Deze verzekering vergoedt na een verkeersongeval
letselschade van de bestuurder en de inzittenden en schade aan spullen in de auto. Het maakt hierbij niet uit wie het ongeval veroorzaakt heeft.
Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt, dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

U en uw passagiers zijn verzekerd voor schade door een
(verkeers)ongeval met uw auto. Ook schade aan spullen in de
auto is verzekerd. U bent verzekerd als u in of uit stapt,
onderweg hulp verleent aan een medeweggebruiker of een
noodreparatie aan uw auto uitvoert, als u tankt of als u de ruiten
van uw auto schoonmaakt.
Letselschade
We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals
uitvaartkosten). Raakt de bestuurder of passagier tijdelijk of
blijvend invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade door
inkomstenderving, kosten voor huishoudelijke hulp of
aanpassingen in het huis of op de werkplek.
Materiële schade
We vergoeden schade aan bagage, kleding of andere spullen in
de auto. Zowel van de bestuurder als van de passagiers.
Overlijden
Overlijdt een passagier/bestuurder van de auto door een ongeval?
Dan krijgen de erfgenamen van de passagier/bestuurder een
bedrag.
Uitkering bij invaliditeit
Als basis voor de uitkering gebruiken wij de omvang van de
schade.
Smartengeld
Standaard meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Bij schade door opzet, als de bestuurder geen geldig rijbewijs
heeft of rijdt onder invloed, bij verhuur van de auto, tijdens
wedstrijden en bij schade aan personen, die zich niet op
wettelijk toegestane zitplaatsen bevinden.
Geld, cheques, creditcards
Niet verzekerd.
Schade aan auto
Schade aan motorrijtuigen, caravans, aanhangers en vaartuigen
is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Had de bestuurder of een passagier geen veiligheidsgordel om?
Dan is er geen recht op een uitkering.
Maximale vergoeding
We vergoeden de maximale schade van de bestuurder en
passagiers door een ongeval tot een maximum van € 1.000.000
per gebeurtenis. Dit bedrag geldt voor de bestuurder en
passagiers samen.

Waar ben ik gedekt?
U bent verzekerd in alle landen waar ook uw autoverzekering geldig is. Bij uw polis krijgt u het Internationaal Verzekeringsbewijs (IVB).
Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Wanneer u de verzekering aanvraagt, dient u onze vragen eerlijk te beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en te beperken. Na een ongeval met letsel dient u zich te houden aan de regels in onze voorwaarden. Zo is het van belang dat u zich in
geval van letsel laat behandelen door een arts en dat u er alles aan doet om uw herstel te bevorderen.

Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt uw premie per maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering na het eerste jaar opzeggen met een opzegtermijn van 1
maand. U bent verzekerd tot en met de dag waarop uw polis stopt. Ook wij kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als u uw
premie niet of niet op tijd betaalt, bij fraude of bij bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekering opzeggen via een brief of e-mail.
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