
Dit informatiedocument over het verzekeringsproduct is slechts bedoeld om een samenvatting te geven van de belangrijkste 
dekkingsgronden en uitsluitingsgronden. Dit document is op geen enkele manier gepersonaliseerd voor uw persoonlijke behoeften. 
Volledigheid over de precontractuele en contractuele informatie wordt verschaft in uw polisvoorwaarden.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade die u met of door uw auto toebrengt aan personen en/of goederen.  
Deze verzekering vergoedt schade aan of het verlies van uw auto. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

 ✓ Aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid wegens schade die u 
met of door uw auto toebrengt aan personen 
en/of goederen. Deze verzekering is wettelijk 
verplicht.

 ✓ Schade en verlies auto 
De schade aan of het verlies van uw auto.

 ✓ Keuze: Overlijden en invaliditeit inzittenden 
Overlijden en blijvende invaliditeit van een 
inzittende door een ongeval.

 ✓ Keuze: Schade inzittenden 
Deze verzekering vergoedt schade 
aan inzittenden en hun spullen bij een 
verkeersongeval met uw auto. Daarnaast 
wordt de schade door het derven van 
levensonderhoud van nabestaanden van 
derden als gevolg van een ongeval vergoed. 
Is de schade door een andere verzekering 
gedekt? Dan geldt die verzekering.

 ✓ Keuze: Schade inzittende werknemers 
Deze verzekering vergoedt schade aan 
inzittende werknemers en hun spullen bij een 
verkeersongeval met uw auto. Daarnaast 
wordt de schade door het derven van 
levensonderhoud van nabestaanden van 
derden als gevolg van een ongeval vergoed. 
Is de schade door een andere verzekering 
gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is niet verzekerd?

 ✗ Er zijn meerdere situaties waarin u niet bent 
verzekerd. Bijvoorbeeld bij schade door opzet of 
bij rijden zonder rijbewijs. Bij schade door misbruik 
van alcohol of drugs. Of bij schade tijdens verhuur 
of vervoer van je auto tegen betaling.

 ✗ De wet bepaalt dat wij in bepaalde gevallen de 
schade van de tegenpartij wel moeten betalen.  
In dit geval wordt de uitkering op u verhaald. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

 ! Eigen Risico 
Voor de vergoeding van schade die u met uw 
auto toebrengt aan personen en/of goederen 
geldt per gebeurtenis een eigen risico.

 ! Maximale vergoeding 
De verzekeringsdekking is gelimiteerd tot  
een bepaald verzekerd bedrag. Deze bedragen 
zijn afhankelijk van de soort schade. Voor een 
volledig overzicht verwijzen wij u naar  
de polisvoorwaarden.

 ! Invaliditeit en overlijden 
Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij invaliditeit 
is een percentage van het verzekerde bedrag. 
Deze percentages zijn afhankelijk van de 
mate van invaliditeit en staan vermeld in de 
polisvoorwaarden. 
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Waar ben ik gedekt?
De verzekering is geldig in alle landen waarvoor door de verzekeraar een groene kaart is afgegeven. 
Hierop staat precies in welke landen je verzekerd bent. 



Wat zijn mijn verplichtingen?
Bij het doorgeven van schade, moet u eerlijk en behulpzaam zijn tegenover de verzekeraar. De schade 
moet binnen 48 uur na het plaatsvinden van een ongeval of na het tijdstip waarop het ongeval aan u 
ter kennis is gekomen worden medegedeeld aan de verzekeraar. Daarnaast dient u zich te onthouden 
van iedere toezegging of gedraging waaruit erkenning van aansprakelijkheid zou kunnen blijken. 

Wanneer en hoe betaal ik?
U dient de premie uiterlijk 15 dagen nadat deze u in rekening is gebracht te betalen. Betalen kan via een 
automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekeringsdekking begint op de datum die in de polis staat. Als de premie niet op tijd wordt  
betaald, wordt geen dekking meer verleend ten aanzien van daarna plaatsvindende gebeurtenissen  
of ongevallen. De verzekeringsdekking eindigt na schriftelijke opzegging door verzekeraar of  
verzekeringnemer of indien sprake is van surseance van betaling of faillissement van de verzekeringnemer. 
Gedurende de looptijd van de verzekering zijn individuele voertuigen verzekerd vanaf het moment van 
aanmelding bij de verzekeraar tot het moment van afmelding bij de verzekeraar. 

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekeringsovereenkomst schriftelijk opzeggen ten minste 2 maanden voor het eindigen van 
de overeenkomst.


