Gratis Diefstaldekking
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

FATUM General Insurance N.V., schadeverzekeraar, vergunning: 11000446
(NL)

Product:

Gratis Diefstaldekking

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 krijg je gratis wanneer je een WA-autoverzekering via Independer afsluit en biedt dekking voor diefstal van de gehele auto.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Je bent verzekerd voor diefstal van de gehele auto.

Wij keren o.a. niet uit bij molest, opzet en fraude.

Extra informatie

Extra informatie

Diefstal van onderdelen van de auto of beschadiging
in het algemeen is dus niet verzekerd.

Check voor alle uitsluitingen en beperkingen de
voorwaarden.

Verzekerd bedrag
We vergoeden de dagwaarde van de auto, zoals
deze blijkt uit de koerslijst van de ANWB. Mocht deze
geen uitsluitsel geven dan verwijzen wij u door naar
de polisvoorwaarden.
Het maximumbedrag
is € 7.500,- inclusief BTW.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Het maximaal verzekerd bedrag is € 7.500,- inclusief
BTW.

Vergoeding extra kosten
Voor de tijd dat u zonder auto zit vanwege de diefstal
ontvangt u van ons een gedeeltelijke vergoeding van
de extra kosten die u moet maken. U krijgt een
vergoeding van € 12,50 per dag (maximaal € 375 per
gebeurtenis).

Waar ben ik gedekt?
De verzekeringsovereenkomst geldt alleen voor gebeurtenissen die plaatsvinden in landen waar de afgegeven groene kaart geldig
is.

Wat zijn mijn verplichtingen?
U bent verplicht om ons alle informatie te geven die belangrijk is voor het afsluiten van de verzekering. Wij bedoelen hiermee alle
zaken die u weet, maar ook die u behoort te weten. Het gaat hierbij ook om informatie die misschien invloed kan hebben op onze
beslissing om u wel of niet te verzekeren.

Wanneer en hoe betaal ik?
Deze verzekering is gratis voor u, want Independer betaalt de premie van deze verzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint zodra de WA-verzekering door de verzekeraar is geaccepteerd en wij u hebben geaccepteerd. De
verzekering eindigt als de WA-autoverzekering, die u via Independer heeft afgesloten voor deze auto, eindigt.
Extra informatie
De verzekering is geldig vanaf de ingangsdatum, die op het polisblad staat vermeld. De verzekering gaat nooit eerder in dan de
WA-verzekering die u via Independer heeft afgesloten. De verzekering is tevens niet geldig als de WA-verzekering (tijdelijk)
opgeschort is of geen dekking biedt.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Deze verzekering is niet opzegbaar. De verzekering eindigt als de WA-autoverzekering, die u via Independer heeft afgesloten voor
deze auto, eindigt.

Version 3, 18-02-2019, Bekijk online: verzekeringskaarten.nl/independer/gratis-diefstaldekking
© Verbond van verzekeraars, www.vanatotzekerheid.nl

