Autoverzekering WA
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Dealerloket B.V., financieel dienstverlener, vergunning: 12002661 (NLD)

Product:

Dealerloket - Autoverzekering WA

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor
aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan
uw (bestel) auto verzekerd is.

Wij vergoeden geen schade als u niet in het bezit
bent van een geldig rijbewijs of als blijkt dat bij
schade er sprake is van misbruik van alcohol of
drugs of. Wij vergoeden ook geen schade als deze
ontstaan is tijdens een (auto)wedstrijd, als de auto
wordt verhuurd, gebruikt wordt als taxi, lesauto of
gebruikt wordt voor bezorg- en/of koeriersdiensten of
vervoer van gevaarlijke stoffen.

Aansprakelijkheid (WA)
Als u met uw (bestel) auto schade veroorzaakt aan
anderen of andermans auto of spullen. Dit is een
wettelijk verplichte verzekering.
Hulpverlening na een ongeval
Kan uw (bestel) auto na een ongeval, brand of door
diefstal niet verder rijden? Dan heeft u recht op hulp
door onze alarmcentrale. Deze zorgen ervoor dat u
naar een plaats van keuze in Nederland wordt
gebracht. Bent u in het buitenland ? Dan vervoeren
wij uw beschadigde auto naar het dichts bijzijnde
erkende garagebedrijf. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar de groene kaart en
polisvoorwaarden.
Keuze: pechhulp
Met deze aanvullende dekking wordt u bij pech
geholpen, niet alleen in de woonplaats maar ook in
Europa. U krijgt bijvoorbeeld ook een vergoeding
voor een vervangende auto. Voor meer informatie
over deze aanvullende (keuze) dekking verwijzen wij
naar de polisvoorwaarden.
Keuze: Schade Verzekering Inzittenden
Deze aanvullende dekking vergoedt de schade aan
de inzittenden en hun persoonlijke goederen ingeval
een verkeersongeval met de verzekerde (bestel)
auto. Als deze schade ook gedekt wordt door een
andere verzekering moet de schade op die
verzekering geclaimd worden. Voor meer informatie
over deze aanvullende (keuze) dekking verwijzen wij
naar de polisvoorwaarden.
Extra informatie
Als er een andere verzekeraar is die de schade zal
vergoeden en deze ook heeft bepaald dat u de
schade bij de andere verzekeraar zal moeten
claimen, heeft u de keuze bij welke verzekeraar u de
schade claimt. U kunt dan ervoor kiezen om de
schade bij ons te claimen.

Extra informatie
Heeft u met uw (bestel) auto schade veroorzaakt aan
een ander? Dan vergoeden wij de schade
rechstreeks aan deze benadeelde partij. Wij hebben
het recht om in sommige gevallen de schade op u te
verhalen. Voor meer informatie over dit onderwerp
verwijzen wij naar de polisvoorwaarden.

Diefstal of total loss
Niet verzekerd.
Reparatie
Niet verzekerd.
Schade door brand en natuur
Niet verzekerd.
Ruitschade
Niet verzekerd.
Inbraak
Niet verzekerd.
Schade aan eigen auto
Niet verzekerd.

Rechtsbijstand Motorrijtuigen
Met deze extra dekking krijgt u hulp bij het verhalen
van de schade die ontstaan is tijdens het deelnemen
aan het verkeer met uw (bestel) auto. Ook is er
bijvoorbeeld dekking voor een juridisch
meningsverschil over de vergoeding van een schade
die verhaald wordt. Voor meer informatie over deze
dekking verwijzen wij naar de polisvoorwaarden.

Molest of atoomkernreactie
Wij vergoeden geen schade als gevolg van molest
(gewapend conflict, gewapend optreden,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer of muiterij) of atoomkernreacties. Komt de
schade door een terroristische aanslag? Dan
vergoeden wij uw schade op basis van een protocol
voor terrorismeschaden en dat kan leiden tot een
beperkte schadevergoeding.
Extra informatie
Kijk op www.terrorismeverzekerd.nl voor de volledige
tekst van het protocol inzake terrorismeschade.

Fraude, opzet, misbruik of strafbare activiteiten
Wij vergoeden geen schade als de auto wordt
gebruikt voor illegale of criminele activiteiten. Wij
vergoeden ook geen schade die opzettelijk door
verzekerde wordt veroorzaakt of schade die
veroorzaakt is door een bestuurder die geen
toestemming tot gebruik van de auto had.
Roekeloos rijgedrag
Wij vergoeden geen schade als deze veroorzaakt is
door roekeloos rijgedrag van de bestuurder. In de
wet zijn een aantal opzettelijke verkeersgedragingen
die als roekeloos gelden. Het gaat dan bijvoorbeeld
om het negeren van een rood kruis, over een
vluchtstrook rijden, bumper kleven, door rood licht
rijden of het vasthouden en gebruiken van een
mobiele telefoon.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Er zijn geen dekkingsbeperkingen. Wilt u echter een
uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan een
Autoverzekering Beperkt Casco of Allrisk af. Of kies
voor een Rechtsbijstandsverzekering verkeer of een
Schadeverzekering inzittenden.
Extra informatie
Als de auto gewoonlijk meer dan 90 dagen in het
buitenland verblijft moet u dit aan ons melden. Wij
beoordelen dan of we de verzekering tegen dezelfde
condities voortzetten.

Eigen risico
Niet van toepassing

Waar ben ik gedekt?
U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke
landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u de premie per maand, per 3 maanden, per 6 maanden of eenmaal per jaar betaalt. Bij een keuze van betaling per
maand of 3 maanden is een automatische incasso verplicht. In de door u te betalen premie zijn ook incassokosten ad € 0,57 en de
verschuldigde assurantiebelasting opgenomen. Voor meer informatie over de kosten en premie verwijzen wij u naar de
polisvoorwaarden.
Beloning bij geen schade
Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen tot een maximum van 75%. Als u schade claimt, dan kan de
korting (deels) vervallen, of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.
Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen kan schriftelijk maar bij
voorkeur per e-mail via het digitaal formulier op onze website.
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