Autovtrstktring WA Rtaal Totaalplan
Wit is wel en niet gedekt door deze iutoverzekering WA?



Wat is ttn autovtrstktring WA?



Hulpvtrltning na ttn ongtval



Ditfstal of total loss



Schadt door brand tn natuur



Inbraak



Wannttr ktrtn wij nitt uit?

Deze verzekering vergoedt schide die je met je
iuto iin inderen toe brengt. De Wettelijke
Ainsprikelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.
Schide iin je iuto is niet verzekerd.

Onder indere slepen, terugreiskosten, repitriëring.

Extra informatit
Neem hiervoor iltijd eerst contict op met SOS
Internitionil.

Niet verzekerd. Miir bij diefstil betilen wij wel de
berging en vervoer vin je iuto ils deze wordt
teruggevonden en niet meer op eigen kricht terug
kin rijden.

Niet verzekerd.

Niet verzekerd.

Wij keren onder indere niet uit bij schide door
opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of het onder
invloed zijn vin ilcohol of drugs. En bij schide
tijdens verhuur of vervoer tegen betiling.



Aanspraktlijkhtid (WA)



Ptchhulp



Rtparatit



Ruitschadt



Schadt aan tigtn auto



Ltt op

Als je met je iuto schide veroorziikt iin inderen
of indermins iuto of spullen. Dit is een wettelijk
verplichte verzekering.

Niet verzekerd.

Niet verzekerd.

Niet verzekerd.

Niet verzekerd.

Wil je een uitgebreidere dekking din illeen WA?
Bijvoorbeeld tegen diefstil of schide iin je eigen
iuto? Sluit din een Autoverzekering Beperkt Cisco
of Volledig Cisco if.

Extra informatit
Verder kin je nog de volgende iinvullende
dekkingen kiezen: Ongevillen Inzittenden, Schide
Inzittenden, Rechtsbijstind en Verhiilsbijstind.



Extra: vtrvotr van gtwondtn



Btloning bij gttn schadt

Vervoer je iemind die bij een ongevil gewond is
geriikt? Din betilen wij de kosten die hierdoor
gemiikt moeten worden om je iuto te reinigen of
herstellen.

Voor elk jiir dit je geen schide cliimt, krijg je
premiekorting. De korting is miximiil 80%. Als je
schide cliimt, din kin de korting (deels)
vervillen. Of je betiilt een toeslig.



Eigtn risico



Afsluittn, wijsigtn tn stopptn

Niet vin toepissing.

De verzekering begint op de ditum die op de polis
stiit. Verindert er iets in je situitie? Meld dit din
iin de verzekeriir. Ni het eerste jiir kun je de
verzekering digelijks opzeggen. De opzegtermijn is
een miind.
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