AUTOVERZEKERING

GREENVAL INSURANCE DAC

Informatiedocument over het verzekeringsproduct

BNP PARIBAS GROUP

ONDERNEMING: Greenval Insurance DAC, Ierland, Vergunningsnummer: 432783
PRODUCT: Autoverzekering WA, Casco, Schade/Ongevallen Inzittenden en Juridische bijstand

Deze verzekeringskaart geeft alleen een algemene samenvatting van de verzekering. U vindt meer informatie
over wat wel of niet verzekerd is in uw polisvoorwaarden.

Welk soort verzekering is dit?
De verplichte WA-verzekering vergoedt schade aan anderen, veroorzaakt door uw auto. De cascoverzekering
dekt schade aan uw eigen auto. U kunt de verzekering uitbreiden met juridische bijstand en voor bepaalde
schade, invaliditeit of overlijden van inzittenden.

Wat is verzekerd?
Hieronder vermelden we kort de verzekerde
schade voor elk onderdeel van de verzekering die
u kan kiezen.

Wat is niet verzekerd?
 U bent niet verzekerd voor schade veroorzaakt door
uw opzet, wanneer u fraude of andere strafbare feiten
pleegt, wanneer u geen geldig rijbewijs heeft of onder
de invloed van alcohol of drugs was

 Aansprakelijkheid (WA)
Dekt de lichamelijk en/of materiële schade die
u met uw auto veroorzaakt aan anderen. Dit
verzekeringsonderdeel is wettelijk verplicht.

 Wij vergoeden in deze gevallen wel de schade aan
anderen (WA), maar in dit geval hebben wij het recht
om deze vergoeding op u te verhalen; u moet ons dan
terugbetalen

 Schade aan uw voertuig (Casco)
Dekt schade aan uw voertuig na een ongeval.
Ruitschade, schade veroorzaakt door brand of
door natuurgevaren (zoals storm, hagel) zijn
ook verzekerd, alsook diefstal en schade na
poging tot diefstal.
Wij vergoeden op basis van de werkelijke
waarde op het moment van de schade.
Optioneel: Ongevallen Inzittenden POI
Keert de volgende bedragen uit
Bij overlijden: EUR 5.000 tot EUR 37.500
Bij
invaliditeit:
tot
100%
van
EUR 10.000 tot EUR 75.000
Voor kleding: EUR 1.000
Optioneel: Schade inzittenden (SVI)
Keert maximaal volgende bedragen uit:
Letselschade: EUR 1.000.000
Materiële schade: EUR 5.000
Optioneel: Juridische bijstand
Biedt hulp bij het verhalen van uw schade op
de aansprakelijke van een verkeersongeval;
bij een juridisch meningsverschil over
reparatie van een schade; bij een strafzaak.

 U bent evenmin verzekerd voor schade die zich
voordoet in niet-publiek toegankelijke gebieden van
luchthavens, bij deelname aan wedstrijden, aan
vervoerde goederen en tijdens vervoer van
gevaarlijke stoffen

 U bent niet verzekerd voor schade die het gevolg is
van onrust (oorlog, burgeroorlog, revolutie),
terrorisme en van radioactieve straling of besmetting.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
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!
!
!
!
!

Eigen risico: bij sommige schades aan uw eigen auto
betaalt u zelf een deel; dit is ook het geval wanneer
niet voldaan is aan de beveiligingsvereisten; dit
bedrag staat in uw polis
Vergoeding van toebehoren is beperkt
Beveiligingssystemen: voor voertuigen boven een
bepaalde waard
Slijtage
Samenloop met andere verzekeringen: deze
verzekering dekt dan het verschil.
Juridische bijstand: alleen naar aanleiding van een
verkeersongeval; tot maximaal EUR 50.000
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Waar ben ik gedekt
Deze verzekering dekt schade in de landen van de Europese Unie. Daarbuiten bent u ook verzekerd in de
landen die staan vermeld op de Groene kaart van uw verzekering en die niet zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?
U bent verplicht om de vragen die wij u stellen bij het aanvragen van deze verzekering eerlijk en volledig te
beantwoorden. Ingeval van verandering, moet u dit ons zo snel mogelijk melden.
In geval van schade moet u ons zo snel mogelijk inlichten. Bovendien moet u er alles aan doen om de schade
zo veel mogelijk te voorkomen en/of beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?
De verzekeringspremie wordt samen met uw maandelijkse leasekosten geïnd, tenzij u een andere regeling
hebt afgesproken met de verzekeraar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De dekking begint op de ingangsdatum van uw leaseovereenkomst of wanneer uw leasevoertuig geleverd is
en hernieuwd jaarlijks op 1 januari, tenzij u opzegt of het voertuig inlevert.

Hoe zeg ik mijn contract op?
De verzekering volgt de voorwaarden van de leaseovereenkomst.
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