
Wat is verzekerd?

Welke uitlsuitingen zijn er?

Welke vergoedingen gelden er?

Wat is er verzekerd bij hulpverlening?

Hoe is de regeling bij vervangend vervoer?

Wie is er verzekerd?



Wat zijn de voorwaarden bij schade aan een andere auto van uzelf?



Unigarant
* schade toegebracht door of met het motorrijtuig of de vervoerde zaken

* wedstrijden
* geen geldig rijbewijs
* alcohol
* ander gebruik dan afgesproken
*molest
* atoomkernreacties
* opzet en roekeloosheid
* voertuig staat niet op naam verzekeringsnemer of partner

* materiële schade: € 2.500.000,-
* letselschade: € 6.100.000,-
* borg bij inname van uw auto of rijbewijs in het buitenland
* het voertuig of de bestuurder kan niet meer verder in verband met een ongeval, 
brand of van ander buitenkomend onheil. 

Binnen Nederland:
* vervoer van de auto naar een door u gekozen adres in Nederland
* vervoer van bestuurder, passagiers en bagage per taxi naar een door u 
gekozen adres in Nederland

Buiten Nederland:
* berging van motorrijtuig naar dichtstbijzijnde garage
* vervoer van motorrijtuig naar een adres in Nederland als de auto niet binnen 4 
dagen gerepareerd kan worden en de kosten van vervoer lager zijn dan de 
waarde van het voertuig
* vervoer van u, uw passagiers en bagage naar een adres in Nederland, als uw 
auto niet binnen 4 dagen gerepareerd kan worden. De kosten die worden 
vergoed zijn met een taxi naar het dichtstbijzijnde treinstation, een treinticket voor 
de tweede klas en met de taxi naar een door u gekozen adres. 

Niet van toepassing

* verzekeringsnemer
* gemachtigde bestuurder
* passagiers



* u bent/de bestuurder is eigenaar van het voertuig
* de schade is de schuld van de bestuurder
* bedrijfsschade wordt niet vergoed
* waardevermindering wordt niet vergoed



Allianz
* schade ontstaan door een onverwachte en plotselinge gebeurtenis
* schade die door u is veroorzaakt aan andere personen of hun eigendommen

* schade ontstaan door georganiseerd geweld (molest)
* schade door een atoomkernreactie
* schade bij het plegen van misdrijven
* schade doordat er iemand in de auto reed terwijl dat niet mocht
* schade door opzet of roekeloosheid
* schade door niet gebruiken van het voertuig als afgesproken
* schade tijdens een wedstrijd
* schade gereden terwijl de bestuurder onder invloed was
* wanneer het voertuig niet op naam staat van verzekeringsnemer of partner

* materiële schade: € 2.500.000,-
* letselschade: € 6.100.000,-
* borg bij inname van uw auto of rijbewijs in het buitenland: € 50.000
* de auto of aanhanger kan niet meer rijden door een ongeluk, brand of 
onverwachte gebeurtenis van buitenaf
* u kunt de auto niet meer besturen door een ongeluk, brand of onverwachte 
gebeurtenis van buitenaf en de andere passagiers kunnen of mogen dit niet 
overnemen

Binnen Nederland:
* vervoer van de auto of aanhanger naar een door u gekozen adres in 
Nederland
* vervoer van u, uw passagiers en bagage met een taxi naar een door u 
gekozen adres in Nederland

Buiten Nederland:
* vervoer van de auto naar de dichtstbijzijnde garage
* vervoer van de auto en aanhanger naar een adres in Nederland als de 
buitelandse garage niet binnen 4 dagen kan repareren en de kosten van vervoer 
lager zijn dan de taxatiewaarde van de auto
* vervoer van u, uw passagiers en bagage naar een adres in Nederland, als uw 
auto niet binnen 4 dagen gerepareerd kan worden. De kosten die worden 
vergoed zijn met een taxi naar het dichtstbijzijnde treinstation, een treinticket voor 
de tweede klas en met de taxi naar een door u gekozen adres. 

* U bent verzekerd voor vervangend vervoer als uw auto beschadigd of weg is
* De vervangende auto moet dan hetzelfde type hebben als de auto die u heeft 
verzekerd
* De vervangende auto moet een Nederlands kenteken hebben
* U bent maximaal 30 dagen verzekerd voor de vervangende auto
* De huurkosten van de vervangende auto zijn niet meeverzekerd

* verzekeringsnemer
* de eigenaar van de auto die verzekerd is
* de bezitter van de verzekerde auto (bij lease)
* de houder van de verzekerde auto (bijvoorbeeld een garage)
* de bestuurder van de verzekerde auto die op de polis staat
* de werkgever van bovengenoemde personen



* u bent eigenaar of houder van de andere auto
* de schade is de schuld van de bestuurder
* de andere auto of aanhanger zat niet vast aan de auto
* de schade is niet veroorzaakt in het gebouw of op het terrein van uw werk, bij 
zakelijk gebruik van de auto
* Is de andere auto hersteld en nu minder waard dan voor de schade? Dan 
wordt het verschil niet betaald. 
* kon de andere auto door de schade niet (goed) worden gebruikt? Dat betalen 
wij niet



Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Wat is het eigen risico?

Welke accessoires zijn standaard meeverzekerd?

Wat is extra meeverzekerd aan accesoires?



Unigarant
* brand, ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag
* diefstal, verduistering en jouriding
* botsen, slippen, omslaan, van de weg/te water raken
* ruitbreuk
* verontreining interieur door vervoer gewonde personen
* storm
* natuurrampen
* hagel
* transport per boot, trein of vliegtuig
* neerstorten luchtvaartuig
* overige van buiten komende onheilen

* schade door bevriezing
* herstel van gebreken
* schade aan banden
* schade of verlies van radardetectiesystemen
* schade als gevolg niet kunnen gebruiken voertuig
* slijtage, waardevermindering en onvoldoende onderhoud
* inbeslagname

€ 135,- bij cascoschade.
€ 65,- bij ruitschade door een aangesloten herstelbedrijf

Alle accessoires die opgegeven zijn in de verzekerde som, zijn meeverzekerd



Allianz
* ruitschade
* de auto is total loss
* de auto is gestolen
* brand, ontploffing, kortsluiting of blikseminslag
* inbraak (of poging tot)
* verlies van autosleutels
* verduistering
* joyriding
* oplichting
* storm, natuurrampen, luchtvaartuigen en dieren
* relletjes
* vlekken in bekleding in verband met vervoer gewond persoon
* beschadiging tijdens vervoer door trein of boot
* botsing
* te water raken
* van de weg raken
* andere van buiten komende onheilen
* stallen en bewaken van het voertuig na schade
* opruimkosten
* bergingskosten
* invoerkosten na schade

* mechanische of technische fout
* slijtage
* schade aan een aanhanger

€ 250,- bij cascoschade.
U krijgt een korting van € 100,-  op het eigen risico bij ruitschade indien 
gerepareerd door aangesloten herstelbedrijf.
Voor vervuiling van bekleding in verband met vervoer van een gewond persoon 
wordt geen eigen risico gerekend.

* brandblusapparaat
* gevarendriehoek
* pechkoffer
* pechlamp
* sleepkabel
* verbandtrommel
* kinderzitje
* carkit
* lampen set
* fietsdrager
* (ski)box
* dakdraagsteun(en)
* caravanspiegel(s)

* accessoires die hierboven niet genoemd zijn, zijn gedekt tot € 1.500,-
* geluid- en beelapparatuur en navigatie is verzekerd tot maximaal € 500,-



Ongevallen inzittenden
Wat is verzekerd?
Voor wie geldt de verzekering?
Wat verstaan we onder ongeluk?

Schadeverzekering inzittenden
Wat is verzekerd?

Wat verstaan we onder ongeluk?

Voor wie geldt de verzekering?
(Verhaal)bijstand
Wie is de uitvoerende partij?
Wat is verzekerd?

Welke kosten worden vergoed?



Unigarant
Deze dekking bestaat niet bij Unigarant

Schade aan de bestuurder en alle inzittenden als gevold van botsing, aanrijding 
of overrijding tijdens:
* het zich bevinden in de auto
* in- of uitstappen
* in- of uitladen
* tanken
* verrichten noodreparatie

Botsing, aanrijding of overrijding

De bestuurder en passagiers van de verzekerde auto

NRS
* verhalen van een geleden zaak- of letselschade
* vergoeden kosten rechtsbijstand bij juridische kwestie

* kosten advocaat, procureur, deurwaarde en andere deskundigen die NRS 
inschakelt
* proces- en gerechtskosten
* arbitrage en bindend advies
* kosten van getuigen
* kosten van tegenpartij
* reis en verblijfkosten bij voorkoen in het buiteland



Allianz
Blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk in het verkeer
De bestuurder en passagiers van de verzekerde auto
* de opsomming die te zien is bij de SVI
* verdrinking, stikken, bevriezing, verbranding, vergiftiging
* verwonding door bijtende stoffen
* zonnesteek, blikseminslag, elektrische schok
* verreken of scheuren spier en verzwikking
* besmetting en bloedvergiftiging
* ontstoken wond
* verslechtering van gezondheid i.v.m. te late hulp of tijdens eerste hulp

Schade als u gewond raakt of overlijdt door een ongeluk met de auto

* botsing met een andere auto
* tegen iets aanrijden
* de auto komt op de zijkant of bovenkant terecht
* brand en bliksem
* van de weg raken/te water raken

De bestuurder en passagiers van de verzekerde auto

NRS
* Hulp om schade door een ander betaald te krijgen
* hulp in een strafzaak omtrent een verkeersmisdrijf
* hulp om uw rijbewijs, kentekenbewijs of auto terug te krijgen
* hulp bij conflict over een koopcontract van een tweedehands auto
* hulp door medewerkers van NRS
* kosten van advocaat, procureur, deurwaarder en andere deskundige die NRS 
inschakelt.
* kosten aan de rechtbank
* kosten voor arbitrage, mediation en bindend advies
* kosten van getuigen
* reiskosten en overnachtigingen bij voorkomen in het buitenland


