Schade InzittendenVerzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Chubb European Group SE, Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068
AV Rotterdam, KvK Rotterdam nr. 24353249.
Statutaire zetel: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie,
Frankrijk. Chubb European Group SE is een onderneming die valt onder de Franse Wet op de
Verzekeringen (Code des Assurances) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre. In
Nederland valt zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Product: Schade inzittendenverzekering – V1701
Dit informatiedocument geeft een samenvatting van dit verzekeringsproduct.
De polisvoorwaarden en alle andere (pre)contractuele informatie over het verzekeringsproduct
(inclusief privacy aspecten) vindt u hier in de polisvoorwaarden met code V1701

Welke soort verzekering is dit?
De verzekeraar vergoedt tot maximaal de op het polisblad vermelde verzekerde som schade voor
alle inzittenden van een bij een verkeersongeval betrokken motorrijtuig samen, uitsluitend indien
en voor zover verzekeringnemer voor het ongeval aansprakelijk is. Is de schade door een andere
verzekering gedekt, dan geldt die verzekering en deze niet.
.

Wat is verzekerd?







Wij vergoeden schade als je in de auto
bent, in- of uitstapt, onderweg de auto
repareert of iemand helpt. Ook als je
zelf schuldig bent of als onduidelijk is
wie aansprakelijk is.
Beschadiging van eigendommen van
inzittenden
Medische kosten en kosten bij
overlijden
Smartengeld
Beschadiging van lijfgoederen

Wat is niet verzekerd?








een ongeval dat is veroorzaakt met opzet of
goedvinden, dan wel door roekeloosheid
een ongeval ten aanzien van verzekerden die
buiten de cabine of niet op de wettelijk toegestane
plaatsen worden vervoerd, zoals in de
bagageruimte
Tijdens de voorbereiding voorof door deelname
aan snelheids-, regelmatigheids- of
behendigheidsritten en wedstrijden.
Een ongeval dat veroorzaakt is gedurende de tijd
dat het motorrijtuig in beslag genomen is of
wordt gebruikt krachtens besluit van een
Nederlandse of vreemde mogendheid.
Schade aan de auto, caravan of aanhanger

Zijn er
dekkingsbeperkingen?
!
!
!

Begrafeniskosten tot een maximum van €7.500,-.
€1.250.000,- maximaal per gebeurtenis in totaal
voor alle inzittenden.
Is de schade door een andere verzekering gedekt,
dan geldt die verzekering.
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Waar ben ik gedekt?
Wereldwijd. U moet wel woonachtig zijn in Nederland. Bij je autoverzekeringspolis krijg je de
Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.



Wat zijn mijn verplichtingen?
Aan het begin van de verzekering
 Vul uw persoonsgegevens volledig en naar waarheid in
In geval van een claim
 Zodra u kennis draagt van een verkeersongeval waaraan uzelf aanspraak op een uitkering op
grond van deze polis ontleent of waarin derden aanleiding kunnen vinden tot het instellen van
een vordering tot uitkering binnen deze polis, dan bent u verplicht dit uiterlijk binnen 3 dagen
aan de verzekeraar kennis te geven
 Alle stukken zoals straf- en civiele dagvaardingen, documenten, brieven en dergelijke, welke u
over de schade ontvangt, aan de verzekeraar te zenden
 Uw volledige steun en medewerking aan de verzekeraar respectievelijk haar gemachtigde
en/of deskundige te verlenen, haar alle inlichtingen volledig en naar waarheid te verschaffen
en haar desgevraagd de nodige schriftelijke volmachten te verstrekken
Gedurende de looptijd
 Wijzingen in uw persoonlijke gegevens moet u aan uw leasemaatschappij doorgeven

Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt de premie aan uw leasemaatschappij.

Wanneer begint en eindigt de dekking?




Begin: gelijktijdig met uw leaseovereenkomst, indien u de optie voor deze verzekering heeft
gekozen
Looptijd: gelijk aan de looptijd van uw leaseovereenkomst of tot eerdere tussentijdse
opzegging
Einde:
o Aan het einde van de leaseovereenkomst
o Na schriftelijke opzegging door verzekeraar of verzekeringnemer binnen 30 dagen
nadat verzekeraar onder deze verzekering een geclaimde schade heeft vergoed of
afgewezen

Hoe zeg ik mijn contract op?


Neem hiervoor contact op met uw leasemaatschappij
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