Motorrijtuigverzekering - WA Beperkt Casco
Wat is wel en niet gedekt door deze autoverzekering WA+beperkt casco?



Wat is een autoverzekering
WA+beperkt casco?



Hulpverlening na een ongeval

Deze verzekering vergoedt schade door of aan
uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor
eventuele aanvullende dekkingen.

Onder andere slepen, repatriëring en
noodreparaties zijn verzekerd. Vervangend
vervoer valt echter niet onder deze dekking.



Aansprakelijkheid (WA)



Diefstal of total loss

Indien u met uw auto schade veroorzaakt aan
personen, hun auto of andere eigendommen.
Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

In geval van diefstal of total loss binnen drie
jaar heeft u recht op de aanschafwaarde van de
auto i.p.v. de dagwaarde. Dit is echter onder
voorbehoud van het aantal verreden kilometers
per jaar.

Extra informatie
In geval van verdwijning van de auto wordt de
schade alleen vergoed indien de auto goed
beveiligd was.



Reparatie



Ruitschade



Pechhulp



Wanneer keren wij niet uit?

U bent te allen tijde vrij in de keuze van
uitvoerder van de reparatie.

Niet gedekt.

Pechhulp is alleen buiten Nederland verzekerd.

Bij schade door opzet; rijden zonder rijbewijs;
alcohol- of drugsmisbruik; en/of schade tijdens
verhuur of leasing.



Schade door brand en natuur



Inbraak



Andere schade aan eigen auto



Let op



Beloning bij geen schade

Extra informatie

Schade door brand is verzekerd. Natuur valt
niet onder deze dekking.

Schade door (of een poging tot) diefstal is
verzekerd. Ook valt inbraak onder deze
dekking. Hierbij gelden echter eisen aan de
beveiliging van uw auto.

Niet verzekerd.

Let op! Dit is een samenvatting van de dekking.
Voor de volledige dekking zijn de polis en
algemene- en bijzondere voorwaarden van
toepassing.

In dergelijke gevallen kan het zijn dat de
vergoede schade door de verzekeraar
teruggevorderd wordt.



Eigen risico
Het eigen risico per gebeurtenis staat vermeld
op het polisblad.

Bij deze verzekering is er geen sprake van
beloning bij geen schade.



Afsluiten, wijzigen en stoppen
De verzekering begint op de datum die op de
polis vermeld staat. Na het eerste jaar is de
verzekering dagelijks opzegbaar, met een
opzegtermijn van 1 maand. Verandert er iets in
uw situatie? Meldt u dat dan binnen dertig
dagen aan de verzekeraar.

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden (http://www.vanatotzekerheid.nl) staat uitgebreid waarvoor iemand wel
en niet is verzekerd.
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