Dekking & voorwaarden
In het verkeer gebeuren de meeste ongelukken. Het is dan handig om te weten dat u goed verzekerd de weg
op kunt. Onze autoverzekering bestaat uit drie basisdekkingen:





WA: Deze dekking is verplicht voor iedere autobezitter. Schade die u met uw auto toebrengt aan een
derde is gedekt.
WA + Beperkt Casco: Met deze dekking verzekert u naast het WA-risico ook schade veroorzaakt door
ruitbreuk, brand, storm, hagel en diefstal.
WA + Volledig Casco: Naast de schade die u een ander toebrengt, wordt bij deze dekking ook de
cascoschade aan uw eigen voertuig vergoed.

Naast de basisdekking kunt u kiezen voor de volgende aanvullingen:






1.
2.
3.

Schadeverzekering Inzittenden: deze dekking geeft vergoeding voor zowel schade aan zaken in de
auto als letsel van de bestuurder en de eventueel andere inzittenden. Tegen een kleine premie bent u
hiervoor verzekerd tot een bedrag van ongeveer € 1.000.000,- per verzekeringsjaar (het bedrag
varieert per verzekeringsmaatschappij). Gedekt zijn onder andere, medische kosten, inkomensverlies,
aanpassingen in uw woning en smartengeld, maar ook schade aan bijvoorbeeld kleding.
No-claim beschermer: Wanneer u schade veroorzaakt valt u normaliter terug in uw no-claim trede
en/of kortingspercentage. Met de no-claim beschermer voorkomt u dit en zorgt u ervoor dat uw
kortingspercentage gelijk blijft. Dit betekent dat u één schuldschade per verzekeringsjaar kunt
claimen, zonder dat dit een premieverhoging tot gevolg heeft.
Verhaalsrechtsbijstand: In het verkeer bent u kwetsbaar. En daar ontstaan ook de meeste conflicten.
Met de verhaalsrechtsbijstand heeft u recht op juridische steun als u betrokken raakt bij een geschil in
het verkeer en u bijvoorbeeld schade aan uw eigen voertuig heeft.

Hoe completer de dekking, hoe duurder de premie.
Ga voor uzelf na of de dekking voor u rendabel is.
De standaard WA-dekking is in Nederland bij wet verplicht.

Bij vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

