Pechhulpverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Eurocross Assistance Insurance N.V., schadeverzekeraar, vergunning:
12000599 (NL)

Product:

Independer Pechhulp

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?
Je kunt gebruikmaken van de Independer Pechhulp als jouw auto onverwacht niet start of je niet verder kunt rijden.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

We vergoeden noodreparaties, slepen en vervoer
naar de garage, ook voor eventueel gekoppelde
aanhanger of caravan, de bestuurder en de
passagier(s).

De kosten van vervangende onderdelen, brandstof,
olie en andere zaken. Ook niet verzekerd is als je
auto matig of niet goed is onderhouden, bijvoorbeeld
als je geen periodieke onderhoudsbeurten hebt laten
uitvoeren of de auto geen geldige APK heeft. En er is
ook geen dekking bij pech ontstaan door een te
zwaar beladen auto.

Extra informatie
Voor een taxi geldt een vergoeding van maximaal 50
euro. Kies je voor openbaar vervoer? Dan krijg je
alleen een vergoeding voor de tweede klas

Woonplaatsservice
Bij pech in je eigen woonplaats word je uiteraard
gewoon geholpen.
Pech door eigen toedoen
In de volgende pechhulp situaties door eigen
toedoen ben je gewoon verzekerd:
De autosleutels zitten in de auto en de deur is op
slot.
Bij het tanken van de verkeerde brandstof.
Bij een lege brandstoftank.
Bij een lege accu.

Pech in het buitenland
Deze verzekering biedt geen pechhulp buiten
Nederland.
Ongeval of gewone reparatie
Een ongeval of een gewone reparatie is niet
verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Bij een auto ouder dan 11 jaar heb je maximaal 3
maal per kalenderjaar recht op pechhulp.

Waar ben ik gedekt?
Deze verzekering geeft alleen pechhulp in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Je bent verplicht om de gegevens die Independer jou vraagt voor het afsluiten van deze pechhulpverzekering eerlijk in te vullen.
Independer gebruikt deze gegevens om de overeenkomst voor de Independer Pechhulp met jou af te sluiten. Verander je van emailadres? Laat het Independer dan zo spoedig mogelijk weten.

Wanneer en hoe betaal ik?
Je kunt de premie voor de Independer Pechhulp alleen per jaar betalen. De premie wordt automatisch van je rekening geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint twee dagen na de ingangsdatum van je autoverzekering. Ligt deze meer dan twee dagen in de
toekomst? Dan gaat de pechhulp in op de ingangsdatum van je autoverzekering. De verzekering eindigt als de auto is verkocht,
gesloopt of wordt uitgevoerd naar het buitenland. Na het eerste verzekeringsjaar is deze dagelijk opzegbaar.
Extra informatie
Is je auto verkocht, gesloopt of geëxporteerd? Dit moet je dan nog wel zelf aan ons doorgeven.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Je kunt de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen via telefoon, e-mail, WhatsApp, brief of via de website van Independer.
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